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Motorcycle
Hire-Purchase

Specialist

ความส�ำเร็จของบริษัท
• ฐิติกร ถูกก่อตั้งขึ้นด้วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์
และรถยนต์
• TK was established with
1 Million Baht registered
capital to provide
motorcycle & automobile
Hire-Purchase

• เข้าซื้อหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 99.99 • ริเริ่มโครงการประกันภัย
จาก บริษัท ซี.วี.เอ. และ
เพื่อลดความเสียหายจาก
ขยายขอบเขตการให้บริการ
อุบตั ิเหตุ ซึ่งต่อมาถือเป็น
ในภาคกลางและภาคตะวันออก แนวทางการปฏิบัติส�ำหรับ
ของประเทศไทย
ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
•
Initiated “Motorcycle
• Acquired 99.99% of CVA
• ได้รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของ
Insurance Program”
and expand its coverage
ผู้บริโภคส�ำหรับสัญญาเช่าซื้อ
which later becomes
area in Central & Eastern
ทีเ่ ป็นธรรมจากคณะกรรมการ
the standard practice for
parts of Thailand
motorcycle Hire-Purchase
คุ้มครองผู้บริโภค
business
• Received award on
consumer rights protection
on HP contract from the
Office of the Consumer
Protection Board
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•

•
• ฉลองครบรอบ 40 ปีของ
การก่อตั้งบริษัท
• 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน
ที่ได้รับรางวัล “Investors
Choice Award” จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• Celebrate 40th years
Aniversary
• TK is one of the 17 listed
companies to received an
“Investors Choice Award”
from Thai Investors
Association (TIA)

•
•

•
•

• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK
ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
• จัดตัง้ บริษทั ย่อย “ทีเค เงินทันใจ
จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน
50
ล้านบาท
1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน
เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
ที่ได้รับรางวัล “Investors
รายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ
Choice Award” จาก
•
TRIS Rating assigned the • 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียน
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ที่ได้รับรางวัล “Investors
rating of TK at
จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ company
“A-” (Stable)
Choice Award” (ติดต่อ
แห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ชื่อ • Established TK Ngern Tan
กันเป็นปีที่ 8)
Jai with 50 MB registered • ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK
“Suosdey Finance PLC”
to provide Nano
จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ capital
ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
Finance
แห่งที่สอง ในประเทศลาว ชื่อ
• ขยายเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา
“Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
Battambang และสาขา
TK is one of the 13 listed
Siem Riep ในประเทศกัมพูชา
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.”

SUCCESS OF COMPANIES
•
•

•
•

• ผลการประเมิน AGM
• ได้รับผลการประเมิน
เป็น 1 ใน 74 บริษัท จาก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน 486
ระดับ 4 ดาว โดยสถาบัน
บริษัทที่คะแนนประเมินเกิน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
100 คะแนน
• 4-Stars Coporate
เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จาก • Thitikorn is proud to be 1
Governance Scoring
บริษัท ชยภาค เพื่อขยายฐาน
appraised by Thai Institude
of 74 companies to score
ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
of Directors Association
above 100 points from
เพิ่มทุนจดทะเบียนและ
(IOD)
486 listed companies on
ทุนช�ำระแล้ว เป็น 500 ล้านบาท the Set to AGM
และเข้าจดทะเบียนใน
Assessment Project
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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)
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• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จาก
บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1
ใน 64 บริษัท จากจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียน 416 บริษัท
ที่คะแนนประเมินเต็ม
100 คะแนน (ติดต่อกัน เป็นปีที่ 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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• 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

• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 91 สาขา
ครอบคลุม 56 จังหวัด
• ได้รับผลการประเมินการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว
(ติดต่อกันเป็นปีที่ 9)
• ขยายเพิ่ม 3 สาขา คือ
สาขา Kampong Cham,
Svay rieng และ Kampong Speu
ในประเทศกัมพูชา
• ฉลองครบรอบ 45 ปี
ของการก่อตั้งบริษัท
• อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อย
“Mingalaba Thitikorn
• Establishing of a subsidiary
• 4- Stars Coporate
Microfinance Co., Ltd.”
“Mingalaba Thitikorn
Governance
Scoring
ในประเทศเมียนมา
Microfinance Co., Ltd.”
appraised (for nine
• ด�ำเนินการ
in Myanmar.
conservative years)
• Expand three branches in • Under the process for
ขายหุ้นสามัญบริษัทย่อย
Kampong Cham, Svay rieng disposal of the ordinary
“บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส and
shares of subsidiary
Kampong Speu,
จ�ำกัด”
company
Cambodia through
“TK Debt Services Co., Ltd.”
• Extensive 91 branches
Suosdey Finance
covering 56 provinces in • Celebrate 45th years
Thailand
Aniversary

ครองใจลูกค้า
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ด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด
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หน่วย : ล้านบาท / Unit: THB in Million

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์รวม / Total Assets
10,018.2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ / Account Receivables (Net)
9,107.8
หนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น / Liabilities & Shareholders’ Equity
หนี้สินรวม / Total Liabilities
5,232.9
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม / Bank O/D and Loans
4,748.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Equity
4,785.3
ผลการด�ำเนินงาน / Income Statement
รายได้รวม / Total Revenue
3,653.6
รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ / Hire-Purchase and Loan Income (Net)
2,913.3
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Total Expenses
2,926.7
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Profit (Loss) After Tax(Consolidated)
466.9
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Profit (Loss) After Tax (The Company)
408.8
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร / Profitability Ratio
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) / Interest Income (%)
34.8
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) / Interest Expenses (%)
2.7
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) / Spread (%)
32.1
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Profit (Loss) Margin (%)
12.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%)
10.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) / Return on Assets (%)
5.0
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) / Assets Turnover (Times)
0.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) / Debt to Equity (Times)
1.1
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) / Lending to Borrowing (Times)
1.9
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) งบเดี่ยว / Dividend Payout (%) (Company only)
63.6
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม / Dividend Payout (%) (Consolidate)
55.7

รายได้รวม
Total Revenue

ส่วนของผู ้ถือหุ้น
Total Equity

ล้านบาท / THB in Million

3,394.1

3,371.3

2558
2015

2559
2016

2560
2017

2558
2515

8,611.4
7,790.6

8,283.7
7,309.8

4,061.5
3,667.9
4,549.9

3,962.4
3,524.0
4,321.3

3,371.3
2,562.0
2,696.3
429.7
423.0

3,394.1
2,566.4
2,724.4
408.3
500.2

34.2
3.3
30.9
12.7
9.7

34.2
3.9
30.3
12.0
9.8

5.1
0.4

4.8
0.4

0.9
2.1
53.2
52.4

0.9
2.1
40.0
49.0

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่ าซื้ อ
Account Receivables (Net)

ล้านบาท / THB in Million

3,653.3

2559
2016

ล้านบาท / THB in Million

4,321.3

4,549.9

4,785.3

2558
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2559
2016

2560
2017

7,309.8

7,790.6

2558
2015

2559
2016

9,107.8

2560
2017
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สารจากประธานกรรมการ

MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD

ในปี 2560 บริษัทได้ฉลองครบรอบ 45 ปี
ในโครงการ “บิน กิน เทีย่ ว กับ TK”
จ�ำนวน 450 รางวัล เพื่อให้ลูกค้า
ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว
ในประเทศญี่ป่ ุ น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
In 2017, TK celebrated the company’s 45-year
anniversary with a “Bin Kin Tiew” Lucky Draw Contest
for customers and business alliances,
totaling 450 rewards to win free overseas
package tours to Japan, South Korea and Taiwan.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญ่ที่น�ำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจสู่ปวงชนชาวไทยทุกคน ตลอดระยะเวลา 1 ปี แห่งการจากไป พสกนิกรชาวไทยและปวงชนที่
จงรักภักดีจากทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเดินทางมาสักการะพระบรมศพให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต บางคนมากราบเป็นร้อยๆ ครั้งเพื่อให้ได้ใกล้ชิด
“พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ ” ทว่าไม่ใช่เพียงวันที่ 13 ตุลาคมเท่านัน้ ทีค่ นไทยจะจดจ�ำไปชัว่ กาล หากแต่พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ยังเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญหนึง่ ในหน้าประวัตศิ าสตร์ชาติไทยทีจ่ ะยังคงตราตรึงในความทรงจ�ำของประชาชนชาวไทย
และชาวต่างชาติตลอดไป พระราชพิธจี ดั ขึน้ อย่างสมพระเกียรติดว้ ยความร่วมแรง ร่วมใจ จากเจ้าหน้าทีร่ ฐั จิตอาสา เอกชน และพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า
ที่ต่างพร้อมใจกันถวายความอาลัยสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นครั้งสุดท้าย สมาชิกราชวงศ์และบุคคลส�ำคัญจาก
42 ประเทศ เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงองค์พระมหากษัตริยผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ ตอกย�ำ้ ความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้น
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและนานาประเทศ ประชาชนคนไทยควรจะมีส่วนร่วมในการร่วมสืบสานงานในโครงการพระราชด�ำริที่มีมากกว่า 3,000
โครงการ ที่ทรงริเริ่มไว้เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรในพื้นที่ต่างๆ เป็นเวลากว่า 70 ปี ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งการร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
และการท�ำความดีนี้ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเป็นการถวายความอาลัยที่ดีที่สุดต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2560 โดยตัวเลขการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ 9.9% และเป็นครั้งแรก
ในรอบ 6 ปี ที่ภาคการส่งออก ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศมีการขยายตัวพร้อมกัน วิกฤตการณ์ภัยแล้ง 3 ปีก่อนหน้านี้
ได้คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้น ท�ำให้ปริมาณผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรมีราคาค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีแรก
แต่เริม่ ลดลงในครึง่ ปีหลัง แต่ภาคการเกษตรมีการขยายตัว 5.3% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ประเทศไทยส่งออกข้าวได้สงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 11.25 ล้านตัน
ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 78.4% ของ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งจะมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย หลังจากที่เคยสูงสุด 81.2% ในไตรมาส 4 ปี 2558 ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายภายในประเทศฟื้นตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตต่อเนื่อง
และเป็นรายได้ส�ำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 31.8 ล้านคน ในขณะที่
การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เริ่มไป 36 โครงการแล้วแต่ยังไม่สามารถลงทุนได้เต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าในปี 2561 จะสามารถลงทุนเพิ่มได้อีก
หลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ การขยายสนามบิน ถนน และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยให้ GDP
ขยายตัวอีกปีละ 0.5% โดยในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.9%
ในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และตลาดรถยนต์มีการขยายตัวเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี รถจักรยานยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% บริษัทมีการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ
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Dear Shareholders,
On October 13, 2016 all Thai people faced with an
immense loss from the passing of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej. During a year-long period of mourning, throngs of
people from all over the country continued to visit the Grand
Palace to pay their respects and express loyalty to the late King
Bhumibol. Many people had gone once in their lives, while others
had gone hundred times in order to pay tribute to “The Beloved
King Bhumibol”. October 13, 2016 and the Royal Cremation
Ceremony, which took place during 25-29 October 2017, would
all be remembered eternally as important historical events for
Thailand and indeed the world. The Royal Cremation Ceremony
had been prepared to accord the greatest honor and respect
to the Greatest King, King Bhumibol Adulyadej for the last time.
Thai people as well as the government and private sectors,
volunteers and the people from all walks of life united to show
their deepest condolences toward His Majesty King Bhumibol.
Many royal families and distinguished representatives from
42 countries attended the Royal Cremation Ceremony to pay
homage to the great King. This royal gathering emphasized
cordial relationships between Thailand and every nation.
Throughout his 70 years on the throne, His Majesty initiated more
than 3,000 development projects which continue to benefit Thai
people all across the country to this day. Thais of all generations
should adopt the King’s Philosophy and pursue his wishes in
doing good things which is the best way to show loyalty and
pay tribute to His Majesty for his immeasurable benevolence.
The Thai economy continued to expand in 2017, supported
by the second consecutive year of growth in export sector at
9.9%. In 2017, it was the first time in six years that export sales
volume, domestic motorcycle and automobile sales increased
over the same period. The agricultural sector expanded by 5.3
percent compared with the previous year, Thai rice exports
reached an all-time record at 11.25 million tons. Recovery from
severe drought during the past three years and rising agricultural
prices during the first half of 2017, despite deceleration in the
second half of the year, resulted in improvement in domestic
consumption. Additionally,rd Thai household debt still persistently
stayed at high level in 3 quarter 2017th at 78.4% of GDP, with
a downward trend from the peak in 4 quarter 2015 at 81.2%
of GDP. Tourism sector continued to grow and remain an
important source of revenue for Thai economy. In 2017 the
number of tourists visiting Thailand has been at all-time high
at 31.8 million visitors. Thai government has started to launch
36 infrastructure mega-projects including high speed railways,
double track railways, airports, motorways, as well as Eastern
Economic Corridor Development (“EEC”). Increase in spending

9 ไตรมาสต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 อีกทัง้ คุณภาพลูกหนีป้ รับตัว
ดีขึ้น ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิและลูกหนี้ให้กู้ยืมสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 9,031.8
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16.9% ในขณะทีล่ กู หนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ขยายตัว
20.1% หรือ 4.8 เท่าของตลาดรถจักรยานยนต์ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ อยูท่ ี่ 466.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 8.7% ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้เปิด
สาขาเพิ่มอีก 3 แห่ง ในราชอาณาจักรกัมพูชา รวมเป็น 6 แห่ง และ
อยูใ่ นระหว่างการขออนุมตั ขิ องธนาคารกลางแห่ง สปป.ลาว เพือ่ เปิดสาขา
เพิ่มอีกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปี 2560
บริษทั ลูกทัง้ สองแห่งในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีอัตราเติบโต 194.1% และทั้งสองบริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อ
สุทธิรวม 396.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 4.7% ของลูกหนี้เช่าซื้อ
จักรยานยนต์สุทธิของบริษัท
สุ ด ท้ า ยนี้ ข้ า พเจ้ า ขอถื อ โอกาสนี้ ข อบคุ ณ ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ความส�ำเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่น

in these infrastructure projects in 2018 should help boost
economic growth rate by about 0.5% per year from 3.9% growth
of Thai economy in 2017.
In 2017, motorcycle sales increased for the second
consecutive year, and automobile sales increased for the first
time in five years. Compared to the previous year, motorcycle
sales was 1,810,856 units or 4.2% increase, while automobile
sales was 871,650 units or 13.4% increase. TK has continued to
expand its Hire Purchase portfolio for 9 consecutive quarters
and improve the quality of its receivables since the fourth
quarter of 2015. Hire Purchase and Loan receivables stood at
9,031.8 Million Baht or 16.9% increase from previous year while
Motorcycle hire purchase receivables increased by 20.1% or 4.8
times of domestic motorcycle sales growth rate which resulted
in net profit of 466.9 Million Baht, increase of 8.7% from the year
before. During 2017, we opened 3 new branches in Kingdom
of Cambodia, making the total of 6 branches. Currently, we are
applying for permission from the Bank of Lao PDR for opening
more branches in The Lao People’s Democratic Republic.
In 2017, our subsidiary companies in Laos and Cambodia
contributed impressive outcomes, with sales growth of 194.1%
and total hire purchase receivables at 396.7 Million Baht, sharing
4.7% of total group hire purchase net receivables.
Lastly, I would like to take this opportunity to express our
gratitude and thanks 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 bestow upon the loyal and hard-working
staff and management team of TK who have contributed to the
continuous success and number ONE position in motorcycle
hire-purchase business in Bangkok and vicinity for over 30
consecutive years. In 2017, TK celebrated the company’s
45-year anniversary with a “Bin Kin Tiew” Lucky Draw Contest
for customers and business alliances, totaling 450 rewards to win
free overseas package tours to Japan, South Korea and Taiwan.
TK will continue our effort to expand into ASEAN countries.
I am very confident that TK will maintain its sustainable growth
in Thailand together with successful operations within ASEAN
region in many years to come.

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

และประสบการณ์ของบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
ท�ำให้บริษัทฯ เป็นผู้น�ำอันดับ 1 ต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี ในธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในปี 2560 นี้ บริษทั
ได้ฉลองครบรอบ 45 ปี โดยมีการจับฉลากเพือ่ ตอบแทนลูกค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจในโครงการ “บิน กิน เที่ยว กับ TK” จ�ำนวน 450 รางวัล
เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า บริษทั ยังคงเดินหน้าขยายงาน
เพื่อเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทในภูมิภาคอาเซียน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจ
เป็น อย่างยิ่งว่า กลุ่มบริษัทฐิติกร จะเติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศ
และในอาเซียน อย่างยั่งยืนในอนาคต

ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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คณะกรรมการบริษัท

BOARD OF DIRECTORS

ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha

Chairman
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

นายทวีป ชาติธ�ำรง

Ms. Orapin Chartabsorn

Mr. Taveeb Chardtumrong

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director
President of Audit Committee
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Surin Dhammanives

Independent Director
Audit Committee
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ

Mr. Wiboon Perm-Arayawong

Independent Director
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กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Independent Director
Audit Committee

นายรักสนิท พรประภา

กรรมการ

Mr. Raksanit Phornprapha

Director

นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

Ms. Prathama Phornprapha
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุ นนาค

Managing Director

กรรมการ

Ms. Penchan Klinboonnak

Director

นายประพล พรประภา

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Prapol Phornprapha

Director
Deputy Managing Director
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

Mr. Chakchai Panichapat

Mr. Satitphong Phornprapha

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board
of Directors

กรรมการ
Director

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการ

Mrs. Buskorn Liaummukda

Director

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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CSR ACTIVITIES

มุ่งมั่นพัฒนา
ก้าวหน้ามั่นคง
องค์กรเด่น
สังคมดี
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รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร
จ�ำกั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และมี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการเงิ น
บัญชี และการจัดการ โดยมีนางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายทวีป ชาติธ�ำรง และ
นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกท่าน
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ
มีนางสุภชั ฌา ทวีรกั ษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิ ส ระ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ แ ก่ การสอบทาน
งบการเงินการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน และ
การสอบทานรายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในปี 2560
ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการได้เข้าร่วม
ประชุ ม อย่ า งพร้ อ มเพรี ย งทุ ก ครั้ ง โดยได้ มี ก ารหารื อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบั ญ ชี ผู ้ ส อบบั ญ ชี
รั บ อนุ ญ าต และผู ้ ต รวจสอบภายใน ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และ
เพียงพอและได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2560
ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2560 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้ง ได้สอบถามในเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล
และผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้ประกาศมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดท�ำงบการเงิน
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ตามรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และทันเวลา สอดคล้องกับ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
ในเรื่ อ งการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส�ำหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำไตรมาส
และประจ�ำปี พร้ อ มทั้ ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ แนะน�ำ และติ ด ตาม
การด�ำเนินการแก้ไข ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ แผนการตรวจสอบภายใน และ
แผนการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในให้มศี กั ยภาพทันต่อ
ความเป็นสากลมากยิง่ ขึน้ และ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
และมีความเห็นว่าได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว
ในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส่ ว นการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ประจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จ�ำกัด โดยมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3425 หรือนายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 หรือนายพิศษิ ฐ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 เป็นผู้สอบบัญชี
ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี 3,040,000 บาท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ห น้ า ที่
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย
ความอิสระในการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายใน
ที่ เ พี ย งพอเหมาะสม และการสอบทานรายการบั ญ ชี กั บ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
ตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
1. วิสัยทัศน์

การเป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถ
จักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่
และเติบโตอย่างยั่งยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความรู้ความช�ำนาญ โดยตั้ง
เป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมี
เป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้ง
บริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือประเทศ
กัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจัดตั้งบริษัท
ย่อยเพิ่ม 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อให้
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์บริษทั
จะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง่
อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง โดยมุง่ เน้นให้บริการในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและ
ควบคุมต้นทุนในการด�ำเนินการ
อนึ่ง บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ
และอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโต
ขยายสิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ยั ง คงต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห าร
ความเสีย่ งทีร่ ดั กุมและควบคุมได้ ไม่วา่ จะเป็นการคัดคุณภาพ
ของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งส�ำรองฯ
อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้น
ในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ในการก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของ
การเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอของ
บริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป
ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ เพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
บริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

กลุ ่ ม บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ� ำ กั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
วันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร. ชุมพล พรประภา และ
คุณอโนทัย พรประภา เพือ่ ประกอบธุรกิจการให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดยในช่วงต้นได้เน้น
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลในนามของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด หลังจากนั้น
ในปี 2538 จึงขยายตัวออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ
บริษทั ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ซึง่ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้
ร้อยละ 99.99 เป็นผู้ด�ำเนินการ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเชื่อในส่วนของการ
ให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจเพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุด
การปล่อยสินเชือ่ โดยหันมาเน้นในเรือ่ งของการบริหารติดตาม
หนี้สินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์
ทั้งหมดอยู่ภายใต้การด�ำเนินการของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยและมีการ
ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544
เป็น 78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัด
ทั่วทุกภาคของประเทศ
ปี 2554 บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซือ้ กิจการ
ของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค
เด็ บ ท์ เซอร์ วิ ส เซส จ� ำ กั ด เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การ
ให้บริการจัดเก็บหนี้
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้
บริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ ร ายใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27% สูงสุดเป็น
อันดับ 1 ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อ
เช่ า ซื้ อ ที่ ไ ด้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุม้ ครอง ผูบ้ ริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
ผูป้ ระกอบการซึง่ รักษาสิทธิผบู้ ริโภคด้านสัญญาทีเ่ ป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสาขา 91 สาขา ครอบคลุม

56 จั ง หวั ด ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศ อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท มี
แผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในการขยายการให้บริการ
สินเชือ่ เช่าซือ้ ในกลุม่ ประเทศ ASEAN ซึง่ มีการเปิดการค้าเสรี
AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย
อีก 2 แห่ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance PLC” และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชอื่ “Sabaidee Leasing
Co., Ltd.” เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์
และรถยนต์ และในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย
เพิ่ม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ “บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด”
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
(Nano Finance) โดยในปี 2560 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่อยู่
ในต่างประเทศ มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 194.1% และทั้งสอง
บริษัท มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 396.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน 4.7% ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ
บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น
บริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2560 มีการขออนุมัติ

จากธนาคารกลางกั ม พู ช าเพื่ อ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
1,000,000 USD เป็น 2,500,000 USD และมีการขยายสาขา
เพิ่ม 3 สาขา คือ Kampong Cham, Svay Rieng และ
Kampong Spue ท�ำให้ปัจจุบัน มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา
(ในปี 2561) ภายใต้บริษัทย่อย Suosdey Finance PLC
และอยู่ระหว่างด�ำเนินการขอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติลาว
เพื่ อ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 5,250,000,000 kip เป็ น
10,250,000,000 kip และเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา อีกทั้ง
บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย Mingalaba
Thitikorn Microfinance Co., Ltd. (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน
99.00% ของทุนช�ำระแล้ว) เพือ่ ขยายการลงทุนในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา
และในปี 2560 บริษทั ฯ ด�ำเนินการขายหุน้ สามัญของ
บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 140,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ให้แก่บุคคลที่ไม่เป็น บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย
ถือหุ้น

99.99%

ถือหุ้น

99.99%

ถือหุ้น

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

ธุรกิจให้บริการ
ด้านการติดตามหนี้สิน

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถือหุ้น

99.80%

ถือหุ้น

61.91%

99.99%
บริษัท ทีเค เด็บท์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ธุรกิจให้บริการจัดเก็บหนี้
ถือหุ้น

99.99%

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

บริษทั ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ในประเทศลาว

ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
กลุม่ บริษทั ประกอบด้วยบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด, บริษัท ชยภาค
จ�ำกัด, บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด, Suosdey
Finance PLC, Sabaidee Leasing Co.,Ltd. และ บริษัท
ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560
กลุ่มธุรกิจ/
ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
รวมรายได้
2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
รวมรายได้
3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
รวมรายได้
4. รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

99.80
61.91

99.99

99.99

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์:
รถยนต์:เงินให้กู้ยืม:รายได้อื่นๆ เท่ากับ 78:1:1:20
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2558-2560
สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2560

2559

ล้านบาท

%

ล้านบาท

2,856.1

78.2 2,475.7

2558
%

ล้านบาท

73.5 2,506.3

%

73.8

34.7

0.9

41.7

1.2

47.0

1.4

22.5

0.6

44.6

1.3

13.1

0.4

0.6
31.1
1.6
54.9
9.7 384.9
12.1 356.8
24.0 827.70
100.0 3,394.1

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4
100.0

11.1
49.4
271.4
408.4
740.3
3,653.6

0.3
20.1
1.4
52.0
7.4 328.3
11.2 408.9
20.3 809.3
100.0 3,371.3

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อ
ทีร่ วดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกค้าอย่าง
ทั่วถึง การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถ
แบ่ ง ตามพื้ น ที่ การให้บ ริก ารออกเป็นเขตกรุง เทพฯ และ
ปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑลจะมี ก ารแข่ ง ขั น ที่ สู ง กว่ า ต่ า งจั ง หวั ด ทั้ ง นี้
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อ
ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*
คัน
1. ฐิติกร
2. ไฮเวย์
3. กรุ๊ปลีส
4. ธนบรรณ
5. อยุธยา แคปปิตอล
6. ธนชาต
7. อินเตอร์บางจาก
8. อื่นๆ

%

การเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์โดยทัว่ ไปอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 1.5 – 2.4
ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดส่งเสริมการขาย
ให้กับสินค้าเฉพาะรุ่นในระยะเวลาจ�ำกัด ส่งเสริมการขาย
สินค้าประเภทนั้นๆ
บริษทั เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
รถจั ก รยานยนต์ โดยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถ
จักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตาม
การจัดล�ำดับของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย
ต่อเนื่องมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยู่ที่ร้อยละ 20.27

ปี 2554
คัน

ปี 2553
%

คัน

ปี 2552
%

คัน

ปี 2551
%

คัน

%

23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89
19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16
13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04
13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59
15,451 13.22 18,371
9.80 17,927 8.79 17,237
8.62 26,215 10.04
3,339 2.86
5,593
2.98
6,621 3.25 10,388
5.19 26,429 10.12
1,742 1.49
2,053
1.10
1,869 0.92
3,596
1.80
6,395 2.45
24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71
116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00

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

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปัจจุบนั สถาบันการเงินหลายแห่งได้หนั มาขยาย
สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรม
รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�ำให้
นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ย
ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน
อยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีส�ำหรับรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.7-3.2 ต่อปีส�ำหรับรถ
เพื่อการพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี ทั้งนี้ ขึ้นกับ

ประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้
อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน จากสภาวะ
การแข่งขันท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ลดต�ำ่ ลง
โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ทำ� ให้ผปู้ ระกอบการบางแห่งมีการปรับตัว
และขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�ำหรับรถยนต์มือสอง
ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุม่ บริษทั มีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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1. การให้บริการลูกค้าทีด่ ี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กลุม่ บริษทั มีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ คอยให้บริการประจ�ำ
ตามส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ รวม 1,076 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ
เจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั สามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชือ่
เช่าซือ้ ให้กบั ลูกค้าทราบภายใน 3 วันส�ำหรับสินเชือ่ เช่าซือ้ รถ
จักรยานยนต์ และภายใน 7 วันส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
เมือ่ ลูกค้าได้รบั การอนุมตั สิ นิ เชือ่ กลุม่ บริษทั ยังสามารถช�ำระ
ค่ า สิ น ค้ า ให้ แ ก่ ผู ้ จ� ำหน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ที่ มี
ประวัตกิ ารค้าทีด่ อี ย่างรวดเร็วภายใต้ขนั้ ตอนการอนุมตั ทิ รี่ ดั กุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น
ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 40 ปี
โดยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ได้ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
กลุ่มบริษัทโดยการแนะน�ำลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั มีความได้เปรียบ
ต่อผู้ประกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทได้
เพิม่ ช่องทางการรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงินผ่าน
ธนาคารพาณิชย์, ส�ำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัทย่อย,
เจ้าหน้าที่บริหารหนี้, Tesco Lotus, Internet Banking,
True Money และ Counter Service ซึ่งกระจายอยู่ตาม
ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
กลุม่ บริษทั มีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หนี้ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุม
การให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมี
ความช�ำนาญในพื้นที่ที่ครอบคลุมเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้
การบริการ การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากรอย่างสม�ำ่ เสมอให้ทนั กับการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มมี าตรฐาน
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เดียวกันตามทีก่ ลุม่ บริษทั ก�ำหนดซึง่ จะส่งผลให้สามารถบริการ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ
6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิ กของ
สมาคมเช่าซือ้ รถยนต์ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั สามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
• นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการ
ตั ด ราคา แต่ จ ะก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย โดยพิ จ ารณาตาม
ความเหมาะสม ประกอบกับต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษทั
นอกจากนีย้ งั พิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทเี่ ช่าซือ้
ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถ สภาพและอายุการใช้งานของรถ
รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
• ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น
ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ติดต่อผู้จ�ำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ
Sub dealer ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท
โดยผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่
หรือส�ำนักงานสาขา
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ให้บริการผ่านช่องทางแรก
ประมาณร้อยละ 95 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบ
ธุรกิจในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และมุ่ง
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้
บริษทั สามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการ
เพิ่มจ�ำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544
เป็น 91 สาขา ณ สิ้นปี 2560 ครอบคลุม 56 จังหวัด
ทั่วทุกภาคของประเทศ

• แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์
โดยมียอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คัน และมี
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรง
จากนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถคันแรกและ
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีแรกของ
ปี 2556 โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ เนื่องจากลูกค้า
รอรับส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในปีที่ผ่านมา แต่ตั้งแต่ปลาย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยเริ่มชะลอตัว
ต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลาย
ไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2560 ตัวเลข
ส่งออกเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นปีท่ีสองต่อเนื่อง ที่ 9.9%
เป็นผลมาจากสภาวะการค้าของโลกเริ่มฟื้นตัว สถานการณ์
ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา 3 ปี ท�ำให้ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2559 ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณไม่มาก ประกอบ
กับราคาสินค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�ำ่ เนือ่ งจาก
ราคาสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�ำ้ มันดิบโลก
ซึ่งในปลายปี 2559 ราคาน�้ำมันเริ่มขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลดีต่อ
ภาคเกษตรในปี 2560 ในช่วงครึ่งปีแรกทั้งในด้านราคาและ

ปริมาณผลผลิต แต่ราคาสินค้าเกษตรเริ่มลดลงในครึ่งปีหลัง
แต่ภาคการเกษตรมีการขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559
ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์
ถึง 11.25 ล้านตัน ส่งผลให้การใช้จา่ ยในประเทศปรับตัวดีขนึ้
แต่หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงถึง 78.4% ของ GDP ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยหลังจากทีเ่ คยสูงสุด 81.2% ในไตรมาส
4 ปี 2558 ภาคการท่องเทีย่ วจะเติบโตต่อเนือ่ งและเป็นรายได้
ส�ำคัญต่อเนื่องในประเทศไทย ในขณะที่การลงทุนขนาดใหญ่
โดยภาครัฐได้เริ่มไป 36 โครงการในปี 2560 และจะลงทุน
ต่อเนื่องไปอีกหลายปี คาดว่า GDP จะขยายตัวเพิ่มอีก
ปีละ 0.5% ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.9%
ในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์มีการขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นปีแรกในรอบ 5 ปีที่ตลาดรถยนต์
มี ย อดจ� ำ หน่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น รถจั ก รยานยนต์ มี ย อดจ� ำ หน่ า ย
1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คันในปี 2559
ส่วนตลาดรถยนต์มยี อดจ�ำหน่าย 871,650 คัน เพิม่ ขึน้ 13.4%
จาก 768,788 คัน ในปี 2559
กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่
คาดการณ์ว่าในปี 2561 ยอดจ�ำหน่ายอยู่ที่ 1,870,000 คัน
ส� ำ หรั บ รถจั ก รยานยนต์ เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 3.3% และ
900,000 คัน ส�ำหรับรถยนต์ เพิ่มขึ้น ประมาณ 3.3%
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ปั จจัยความเสี่ยง
• ความเสี่ยงด้านการเงิน
		 เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับ
จากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งถูกก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
อัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้ยืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา
3 ปี และออกหุน้ กูร้ ะยะเวลา 2-3 ปีไว้ในระดับสูง ท�ำให้บริษทั
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวอัตราดอกเบีย้
คงที่รวม 40.2 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน
27.9 ล้านบาท) หุน้ กูร้ วม 4,000.0 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี จ�ำนวน 200.0 ล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะยาวและ
หุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี จ�ำนวน 3,812.3 ล้านบาท
มีสัดส่วน 80.3% และเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้มีสัดส่วน
85.1% ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด 4,748.2 ล้านบาท บริษัท
ได้รบั การจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด
ทีร่ ะดับ A- (แนวโน้มคงที)่ ท�ำให้ทงั้ สถาบันการเงินและผูล้ งทุน
เกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ของทางบริษัท เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น
• ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
		 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
		 - สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
			 ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
มี ภ าวะการแข่ ง ขั น ที่ คู ่ แ ข่ ง รายใหม่ ส ามารถเข้ า มาใน
อุ ต สาหกรรมได้ ไ ม่ ย ากนั ก หากมี แ หล่ ง เงิ น ทุ น ขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า 45 ปี ท�ำให้มีระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้กลุม่ บริษทั สามารถพิจารณาสินเชือ่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
กระจายกว่า 240 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง
มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจาย
กว่า 836 แห่ง ในต่างจังหวัด ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีความได้เปรียบ
ผู้ประกอบการรายอื่น
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		 - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
			 ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์นนั้
ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ
ในรูปบริษทั ทีเ่ กิดจากการร่วมทุนของบริษทั แม่ของค่ายรถยนต์
หรือบริษทั ข้ามชาติซง่ึ มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงิน
ที่ต�่ำและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขันในด้านราคาอย่าง
รุนแรงเพื่อให้ได้มา ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัว
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ
หลายรายประสบปั ญ หาจากลู ก หนี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้
จึ ง ชะลอการให้ สิ น เชื่ อ รถยนต์ ใ หม่ จึ ง เป็ น โอกาสของ
กลุ่มบริษัทฯ ในการที่จะคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพจึงหันมา
ให้ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ใ หม่ โ ดยแนวโน้ ม มี ก ารแข่ ง ขั น ที่
ไม่รุนแรงจนเกินไป
• ความเสี่ยงต่อผลการด�ำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
		 ในการขยายธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการแต่ ล ะราย
ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถ
ท�ำได้ตามศักยภาพของบริษทั โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดจากหน่วยงาน
ใดๆ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทุกรายมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความเสีย่ ง
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวัง
ในการให้สนิ เชือ่ และขาดระบบการบริหารและการจัดการทีด่ ี
อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินเชือ่ และหลักประกัน กลุม่ บริษทั จึงได้กำ� หนด
มาตรการส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ที่ ชั ด เจน ก� ำ หนดให้ มี ม าตรฐาน
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน รวมถึง
การก�ำหนดวงเงินสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งของลูกหนี้
และหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งส�ำรองเป็น
ค่าเผื่อส�ำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็นจ�ำนวนที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
• ความเสี่ ย งจากการขาดทุ น ในการขายทรั พ ย์ สิ น
ที่ยึดมาได้
		 รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะ
ถูกน�ำมาจ�ำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าช�ำระค่างวดมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 งวดจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการ
ขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว ยังสามารถ
ติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้ำประกันได้
ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจ�ำนวน
ผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ
จ�ำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ
นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างปรับสภาพรถจักรยานยนต์
ของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ สิ น ค้ า ก่ อ นน� ำ ออก
จ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการ
ขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง

ทุกบริษัทที่อยู่ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
กลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท่ าง ธปท. ใช้กำ� กับสถาบัน
การเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการรับรูแ้ ละหยุดรับรูร้ ายได้ ดังนัน้ กลุม่ บริษทั จึงเชือ่
ว่าการเข้ามาก�ำกับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
		 อย่างไรก็ดี หากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการ
ประเภทเช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการ
รายเล็กๆ ที่ยังไม่มีระบบการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน และ
เป็นการสร้างก�ำแพงป้องกันมิให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา
ในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
		 จากการที่ บ ริ ษั ท ใช้ ร ะบบการอนุ มั ติ ที่ มี ม าตรฐาน
ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้
คะแนนสินเชื่อ ส�ำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงาน
สิ น เชื่ อ สามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ม าตรฐาน และบริ ษั ท
สามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัท
มีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจต่อพนักงาน ประกอบกับการ
อบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
พนักงานต่อไป

• ความเสี่ ย งจากความแตกต่ า งระหว่ า งอายุ ข อง
สินเชื่อเช่าซื้อกับแหล่งเงินทุน
		 เนื่ อ งจากระยะเวลาผ่ อ นช� ำ ระของสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
มอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์อยู่ระหว่าง 48 ถึง 60 เดือน หากใช้กู้เงินระยะสั้น
จ�ำนวนมาก อาจพิจารณาได้วา่ เป็นความเสีย่ งหากถูกสถาบัน
การเงินเรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่ม
บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นลูกค้าชั้นดีของ
สถาบันการเงินกว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงิน
หรือการผิดนัดช�ำระหนี้ แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 ที่สถาบันการเงินจ�ำนวนมากประสบปัญหา แต่
กลุม่ บริษทั ก็มไิ ด้ถกู เรียกเงินกูย้ มื คืนแต่อย่างใด เพือ่ เป็นการ
ลดความเสี่ยงในการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้
ระยะยาวเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในด้ า นทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ซึ่ง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ย
คงที่กับสถาบันการเงินจ�ำนวน 40.2 ล้านบาท และหุ้นกู้
จ�ำนวน 4,000.0 ล้านบาท สัดส่วนเงินกูด้ อกเบีย้ คงทีร่ ะยะยาว
(รวมทีถ่ ึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 85.1% ส่งผลให้บริษัท
สามารถจ�ำกัดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี

• ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
		 ปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ถูกก�ำกับโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งก�ำกับ
ดูแลสัญญาเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค เช่น ก�ำหนด
ระยะเวลาและขัน้ ตอนการบอกเลิกสัญญา และอัตราเบีย้ ปรับ
การผิดนัดจ่ายช�ำระในอัตราไม่เกิน MRR ของธนาคารกรุงไทย
+10% โดยมิได้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเข้ามา
ก� ำ กั บ ดู แ ลผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ เพื่ อ ควบคุ ม ให้
การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
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สถานที่ตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่และสาขา ณ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
1. ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

2. สาขากรุ งเทพฯ

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

3. สาขากรุ งเทพฯ

เลขที่ 1681 ซอยเพชรเกษม 65
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

สาขาต่างจังหวัด

4. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 346 ถนนศุขประยูร ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
5. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
6. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ต�ำบลจันทนิมิต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
8. สาขาชัยนาท
เลขที่ 215/20-21 หมู่ที่ 5
ถนนพรหมประเสริฐ
ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
9. สาขาปากช่อง
เลขที่ 438-6, 7 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 965, 967 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
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11. สาขาขอนแก่น
เลขที่ 114/60-64 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
12. สาขาก�ำแพงเพชร
เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช
ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
14. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 97/19 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม
ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
15. สาขานครปฐม
เลขที่ 312 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
16. สาขาบุรีรัมย์
เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8 ต�ำบลอิสาณ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
17. สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
18. สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน
ต�ำบลท่าระหัด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
19. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต
ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
20. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10-11 หมู่ที่ 1
ต�ำบลต้นมะม่วง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
21. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์
ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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22. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ
ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
23. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 90/70 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพลา
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
24. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ต�ำบลท่าประดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
25. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
26. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
27. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16
ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240
28. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
29. สาขาอยุธยา
เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลไผ่ลิง
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
30. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 ต�ำบลย่านซื่อ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
31. สาขานครสวรรค์
เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิมพานต์
ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
32. สาขาชุมพร
เลขที่ 235/15-16 หมู่ 1
ถนนชุมพร-ระนอง ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
33. สาขาตรัง
เลขที่ 467, 469 ถนนพัทลุง ต�ำบลทับเที่ยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

34. สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 267/14 ถนนช้างคลาน
ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
35. สาขาเชียงราย
เลขที่ 70/6-9 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
36. สาขาล�ำปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลหัวเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง 52000
37. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 148/10 หมู่ที่ 5 ถนนประชารักษา
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
38. สาขาสุโขทัย
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง
ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
39. สาขาสิงห์บุรี
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์
ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
40. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
41. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
42. สาขานางรอง
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
43. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ที่ 4
ต�ำบลศรีมหาโพธิ อ�ำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140
44. สาขามหาสารคาม
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิ์ด�ำเนิน
ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
45. สาขากาฬสินธุ์
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์
ต�ำบลกาฬสินธุ์ อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

46. สาขาล�ำนารายณ์
เลขที่ 13/4-5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลชัยนารายณ์
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
47. สาขาสระบุรี
เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด
ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
48. สาขาราชบุรี
เลขที่ 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์
ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
49. สาขาระนอง
เลขที่ 291/68, 69 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลบางบอน อ�ำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
50. สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว
ถนนทางเข้าเมือง ต�ำบลแม่กลอง
อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
51. สาขาชัยภูมิ
เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
52. สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 114/8-9 ถนนปากแรด
ต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110
53. สาขาภูเก็ต
เลขที่ 218/21-23, 218/60-62
ถนนเทพกษัตรีย์ ต�ำบลรัษฎา
อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
54. สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
55. สาขาศรีสะเกษ
เลขที่ 861/ 23-24 ถนนกสิกรรม
ต�ำบลเมืองใต้ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
56. สาขาทุ่งสง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่
ต�ำบลชะมาย อ�ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
57. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่ 69/12 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสะเดียง
อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

58. สาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาพระ
อ�ำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
59. สาขาสระแก้ว
เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
60. สาขาเมืองเลย
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย
ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000
61. สาขาพิจิตร
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
62. สาขาชุมแพ
เลขที่ 55-55/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลชุมแพ
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
63. สาขาบางปะอิน
เลขที่ 101/6-7 หมู่ที่ 9
ต�ำบลเชียงรากน้อย
อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
64. สาขาพิมาย
เลขที่ 181/3-4 หมู่ที่ 14 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
65. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
66. สาขากระบี่
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ ต�ำบลกระบี่ใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
67. สาขาสุรินทร์
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000
68. สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 75/15 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบึงกาฬ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
69. สาขาแม่สอด
เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ต�ำบลแม่สอด
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
70. สาขาทับสะแก
เลขที่ 137/4 หมู่ที่ 9
ต�ำบลทับสะแก อ�ำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
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71. สาขาแพร่
เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล
ต�ำบลนาจักร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
72. สาขาด่านขุนทด
เลขที่ 37/5 หมู่ที่ 14
ต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210
73. สาขาหนองบัวล�ำภู
เลขที่ 12/7-8 ต�ำบลล�ำภู
อ�ำเภอหนองบัวล�ำภู
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39000

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด
1. ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

2. สาขากรุ งเทพฯ

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

สาขาต่างจังหวัด

3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4
ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
4. สาขาชลบุรี
เลขที่ 5/9 ถนนวชิรปราการ
ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
5. สาขาศรีราชา
เลขที่ 15/27 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
6. สาขาระยอง
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
7. สาขาแกลง
เลขที่ 204/159-160 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21110
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8. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านฉาง
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
9. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์
ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
10. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5
ถนนตราด-แหลมงอบ ต�ำบลหนองเสม็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
11. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1
ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 26000
12. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 82/21 หมู่ที่ 1 ต�ำบลย่านซื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
13. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต
ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี 71000
14. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16
ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240
15. สาขาเพชรบุรี
เลขที่ 94/10, 94/11 หมู่ที่ 1
ต�ำบลต้นมะม่วง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
16. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 18/10 ถนนสุขประยูร
ต�ำบลบางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
17. สาขาหัวหิน
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธ์ุ
ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีเค เด็บท์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่

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

Suosdey Finance PLC

1. Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation
Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh,
Cambodia
2. Siem Reap Province Branch
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou,
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province
3. Battambang Province Branch
No27, Street 03, Phum Kammeakor,
Sangkat Svay Por, Krong Battambang,
Battambang Province
4. Kampong Cham Branch
Chrouy Thma Village,
Sangkat Boeng Kok,
Kampong Cham Province
5. Svay Rieng Branch
24 Street. 110, Veal Yon Village,
Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng,
Svay Rieng Province
6. Kampong Speu Branch
296 National Highway 4,
Peanichchakam Village,
Krong Rokar Thum,
Sangkat Chbar Mon,
Kampong Spue Province

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road Unit 05,
Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมู ลทั่วไปและข้อมู ลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่ อบริษัท
: บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
		 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
เว็บไซต์
: www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริษัท
: ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. ชื่ อบริษัท
: บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
		 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการจัดเก็บหนี้
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น
2. ชื่ อบริษัท
: บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 320 ห้อง 9 เอ อาคารตั้งฮั่วปัก
		 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
		 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: บริการจัดเก็บหนี้
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 140,000 หุ้น
3. ชื่ อบริษัท
: บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
		 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 40,000 หุ้น
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4. ชื่ อบริษัท
: Suosdey Finance PLC
สถานที่ตั้ง
: No. 119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
		 Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น
5. ชื่ อบริษัท
: Sabaidee Leasing Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง
: 077, Thaduea Road
		 Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
		 Vientiane Capital, Lao PDR
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 656,250 หุ้น
6. ชื่ อบริษัท
: บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
		 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
สถานที่ตั้ง
: เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
		 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
		 โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
ผู ้สอบบัญชี
: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
		 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ
		 นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
		 นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425
สถานที่ตั้ง
: 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
		 เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
		 โทรศัพท์ 0 2630 7500 โทรสาร 0 2630 7506
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ผู ้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายชื่ อผู ้ถือหุ้นใหญ่

1. บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
2. นางสาวปฐมา พรประภา
3. นายประพล พรประภา
4. นางสาวปฤณ พรประภา
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จ�ำกัด
6. นางอโนทัย พรประภา
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา
8. นางสาวสุพัฒนา พรประภา
9. นายรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา
- นางสิริรัตน์ พรประภา
10. นายนุพงศ์ พรประภา
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

211,800,000
27,566,667
25,566,667
21,227,700
18,200,000
15,366,666
13,000,000
7,000,000
6,000,000
10,666,670
9,500,000
9,450,000
50,000
6,000,000
358,894,370

42.36
5.51
5.11
4.25
3.64
3.07
2.60
1.40
1.20
2.13
1.90
1.89
0.01
1.20
71.78

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลังหักภาษี
เงินได้ของบริษัท
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย จะมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 30 ของก�ำไร
หลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี
ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใ ช้ ป ั จ จั ย
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยาย
ธุรกิจ และปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั
โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่ ได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงินปั นผล
ปี

2555

2556

2557

2558

2559

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

1.42

0.75

0.32

1.00

0.85

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.80

0.43

0.18

0.40

0.45

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

56.9

57.5

54.9

40.0

53.2
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
		 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
		 1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มี
ความเป็ น อิ ส ระโดยมี ห น้ า ที่ ต ามที่ ก� ำ หนดในข้ อ บั ง คั บ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ จ ะ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มี ก ารมอบอ� ำ นาจระหว่ า งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
		 นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ
อิสระ
		 1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง (นั บ รวมการถื อ หุ ้ น ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
		 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้ที่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง
2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
		 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบี ย นตามกฎหมาย ในลัก ษณะที่เป็น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ
แต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้า ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมี
มูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่า
		 5. ไม่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
		 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
เป็นทีป่ รึกษาทางกฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
		 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
		 1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
		 2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
		 3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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		 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
		 5. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่

ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมี กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. ดร.ชุมพล พรประภา

ตำ�แหน่ง

ประชุม
คณะกรรมการ
ประชุม
ประชุม
ประชุม
สรรหาและ
วิสามัญ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กำ�หนด
ประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ ค่าตอบแทน
สามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ เข้าประชุม/ กรรมการ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ

1/1

1/1

5/5		

2. นายรักสนิท พรประภา

กรรมการ

1/1

1/1

4/5		

3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

1/1

1/1

5/5		

4. นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

1/1

1/1

5/5		

5. นายประพล พรประภา
		
6. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค

กรรมการ/
1/1
1/1
รองกรรมการผู้จัดการ			

5/5

กรรมการ

1/1

1/1

5/5		

กรรมการ/
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

1/1

1/1

5/5		

กรรมการอิสระ/
1/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ		

1/1

5/5

4/4

1/1

1/1

5/5

4/4

10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
		

กรรมการอิสระ/
1/1
กรรมการตรวจสอบ		

1/1

5/5

4/4

11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
		
		
		

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

1/1

5/5		

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
		

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
1/1
1/1
บริษัท			

7. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
		
8. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
		
9. นายทวีป ชาติธ�ำรง
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1/1

5/5

1/1

1/1

1/1

2.
		
		
		
 	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 13 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
ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
7. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ1และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2
8. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
9. นายสันติ อิ่นแก้ว
รก.ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ
10. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย)
11. นายธิติพล เลือดภักดี
ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย)
12. นายคัมภีร์ หวังสุนทร
ผู้บริหารระดับฝ่าย
13. นายปิติ งามเลิศ
ผู้บริหารระดับฝ่าย
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• โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค 2

ฝ่ายปฏิบัติการ 1
สินค้าคงคลัง

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1
สินเชื่อเช่าซื้อกรุงเทพ

ฝ่ายปฏิบัติการ 2
ปรับสภาพ/จ�ำหน่าย

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค 1

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
ฝ่ายงานต่างประเทศ
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ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชัย
สุรนัคครินทร์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้
กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีบ่ ริษทั
ก�ำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับ
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
โดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

โบนัส และเงินส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนกรรมการอิสระ
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ค่ า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ม า
ประชุม 40,000 บาท/ คน/ ครั้ง
- ส� ำ หรั บ กรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ได้ รั บ ค่ า
ตอบแทนเป็นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุม
ต่อครั้ง โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม
45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
จ�ำนวน 5 ท่าน ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยและที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท ในรู ป ของ
เบี้ยประชุม ตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการ
บริษัท

เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนด
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ค่
า
ตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ
และกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

รวม

1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

280,000

180,000		

460,000

2. นายทวีป ชาติธ�ำรง

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

280,000

160,000

45,000

485,000

3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

280,000

160,000		

440,000

4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

280,000		

40,000

320,000

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

280,000			

280,000

5. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

รวม

1,400,000

500,000

85,000

1,985,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษั ท และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้บริหาร จ�ำนวน 14 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส
เป็นจ�ำนวนเงิน 39,035,174 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
		 2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่มี
สิทธิประโยชน์ใดๆ
		 2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ปี 2560
- ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)
- ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
- ฝ่ายบัญชี (คน)
- ฝ่ายการเงิน (คน)
- ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
- ส�ำนักตรวจสอบภายใน (คน)
- ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
ทั้งนี้ ใน 3 ปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จ� ำ นวนพนั ก งานอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และไม่ มี ข ้ อ พิ พ าท
ด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรง
และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2560 คิดเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 751.2 ล้านบาท
บริษัท มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท
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เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่
ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับผูบ้ ริหาร 3 ราย รวมทัง้ สิน้ 110,880 บาท
4. บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,408 คน โดยในปี
2560 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
751.2 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส
สวัสดิการ และเงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
ในลักษณะเดียวกันกับบริษทั เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 79.5 ล้านบาท
บมจ. ฐิติกร

บริษัทย่อย

1,446
17

76
157

35
323

4

9

87

34
209
2,073
671.7

11
335
79.5

นอกเหนื อ จากการที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ กั บ
พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ
แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษา
พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ โครงการกองทุน
การศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ
รวมถึ ง การให้ ร างวั ล ส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจใน
การท�ำงาน เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการจูงใจให้
พนักงานของบริษัท มีขวัญและก�ำลังใจในการสร้างความ
เจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุม่ บริษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้
กลุม่ บริษทั ยังเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดย
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี จ รรยาบรรณ

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศส�ำหรับ
พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การท�ำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัด
อบรมทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งอบรมภายนอก
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ คอมพิวเตอร์
และการฝึกอบรมทั่วไป เช่น ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร
ซึง่ ขึน้ กับความเหมาะสมของสายงานทีพ่ นักงานนัน้ ท�ำงานอยู่

ข้อมูลการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนชั่วโมง

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1,109
6,654

1,356
8,118

2,350
14,100

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริษัท และผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 31
ธันวาคม 2559 และ ณ 31 ธันวาคม 2560 แสดงจ�ำนวนหุ้น
โดยรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
รายชื่อ

ณ 31 ธันวาคม
2559
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
3. นายทวีป ชาติธ�ำรง
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
6. นายรักสนิท พรประภา
9,450,000 (1.89%)
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
7,000,000 (1.40%)
8. นางสาวปฐมา พรประภา
27,566,667 (5.51%)
9. นายประพล พรประภา
25,566,667 (5.11%)
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
150,000 (0.03%)
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
-

บริษัท

1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

จ�ำนวนหุ้น

คู่สมรส

เปลี่ยนแปลง
ณ 31 ธันวาคม
การถือหุ้นของ
เพิ่ม (ลด)
2560
คู่สมรส
15,366,666
9,450,000 (1.89%)
50,000
7,000,000 (1.40%) 6,000,000
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
(150,000)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /

31

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร*
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
นายคัมภีร์ หวังสุนทร
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นายปิติ งามเลิศ
นายประสิทธิ์ ไทรนนท์ทรีย์
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
นายพิศิษฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
นายธิติพล เลือดภักดี
นายสันติ อิ่นแก้ว

จ�ำนวนหุ้น

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2559

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธันวาคม
2560

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

33,000 (0.007%)
-

-

33,000 (0.007%)
-

-

* หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่านั้น
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมู ลคณะกรรมการบริษัท
ดร. ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

76 ปี
3.07%
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
หลักสูตรการอบรม
The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13/2549
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก
6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2531-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2523-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2514-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
ปี 2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

77 ปี
ไม่มี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)
	  รุ่นที่ 43/2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 91/2554
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก
20 เมษายน 2553
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2550-2552 กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ปี 2546-2548 กรรมการ ธนาคารออมสิน
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ MMP Corporation
ปี 2508-2544 อาจารย์ประจ�ำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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นายทวีป ชาติธ�ำรง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

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

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

72 ปี
ไม่มี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันแต่งตั้งครั้งแรก
8 พฤษภาคม 2558
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
ปี 2548-2554 กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
ปี 2537-2547 กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
60 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.) รุ่นที่ 17
	  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
	  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 1/2542
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก
23 เมษายน 2556
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสิท จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร เหรัญญิก
		
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์
		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
อดีต
กรรมการ ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
อดีต
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
		
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
อดีต
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อดีต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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นายรักสนิท พรประภา

กรรมการ

อายุ
71 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)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก
6 มิถุนายน 2546
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2522-2553 กรรมการ บริษัท สินพล จ�ำกัด

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

อายุ
68 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�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2545-2553 กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
ปี 2523-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2532-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2537-2549 ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

48 ปี
5.51%
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
	  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�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2545-2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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นายประพล พรประภา

กรรมการ

อายุ
44 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�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
58 ปี
การถือหุ้น
ไม่มี
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�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2537-2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุ นนาค กรรมการ

อายุ
63 ปี
การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 116/2558
 	  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก
20 กุมภาพันธ์ 2557
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556-2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555-2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
		
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ.จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2550-2551 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2549-2550 รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2548-2548 รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท สินพล จ�ำกัด
ปี 2545-2548 ผู้จัดการบริหารสาขา บริษัท สินพล จ�ำกัด
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /

39

ข้อมู ลผู ้บริหาร
นางสาวปฐมา พรประภา
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายประพล พรประภา
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

กรรมการผู ้จัดการ

5.51%
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2545-2553
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด

รองกรรมการผู ้จัดการ
5.11%
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558- 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557- 2558 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2555- ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554- 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547- 2548 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2547
ผู้จัดการฝ่ายบริหารสาขาติดตาม บริษัท สินพล จ�ำกัด

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ

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

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

ไม่มี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)		
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2537-2560
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559- ปัจจุบัน ทีป่ รึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556- 2559 ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555
ผู้จัดการฝ่ายอ�ำนวยการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ปี 2548-2553
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)

นายคัมภีร์ หวังสุนทร
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2559- ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557- 2559 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556- 2557 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554- 2556 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547- 2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2547
ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2539-2541
ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ

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

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายปิ ติ งามเลิศ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
ไม่มี
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-2559
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2557
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2554
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2551
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายสมบุ ญ นาราสุนทรกุล
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ ายปฏิบัติการ 2

ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย)

ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย)

นายธิติพล เลือดภักดี
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2552-2559
ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2551-2551
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2549-2551
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 3 และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
		
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายสันติ อิ่นแก้ว
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ
ไม่มี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559-2561
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-2559
ผู้จัดการส่วน บริหารสินเชื่อ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-2558
ผู้จัดการส่วน บริหารหนี้ กรุงเทพ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2552-2556
ผู้จัดการส่วน บริหารหนี้ ธนบุรี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นายสันติ อิ่นแก้ว เสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561

นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย)

ไม่มี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2549- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2559 - 2560 ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2560

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ และจัดให้มีกระบวนการ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยปลูกฝังจิตส�ำนึก เรือ่ งจริยธรรม
ธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน
อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น จะเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและ
ยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อ
รถจั ก รยานยนต์ ทั้ ง ในประเทศและประเทศใน ASEAN
โดยเมื่ อ ปลายปี 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งในระยะยาวบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะ
ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความช�ำนาญ และระบบเช่าซื้อที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของบริ ษั ท ในการขยายธุ ร กิ จ ให้ ค รอบคลุ ม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริษัท
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานและการบริหารงานของ
บริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางที่ ถู ก ต้ อ ง โดยมี ก ารทบทวน
นโยบายเกี่ยวการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้อนั เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้าของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบนโยบายสนับสนุน
การก�ำกับดูแลกิจการดังนี้
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั แิ ละการให้บริการลูกค้า
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพ

ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบ
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ
ตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
จริยธรรมธุรกิจ
บริษทั เน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการด�ำรงไว้ซงึ่
ชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้บริษัท
ได้จัดท�ำคู่มือแนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและ
ถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง การส่ ง เสริ ม
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
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หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิ
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น จึ ง ได้ ก� ำหนดแนวทางการด� ำเนิ น การต่ า งๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารของบริษทั
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญๆ ของบริษทั เป็นต้น ดังนี้
1. บริษัทมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึง
“นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
ส่งค�ำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน
2560 และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุม
วิสามัญประจ�ำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 โดย
บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
พร้ อ มข้ อ มู ล ประกอบอย่ า งเพี ย งพอและครบถ้ ว นให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
วาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด
และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในกรณีทปี่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
รวมถึงข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
และการออกเสียงลงคะแนน
4. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ทุกวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร
และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรือ
งดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง
6. ประธานในทีป่ ระชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้
กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคน
เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
เพื่อตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. บริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก และจั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม
อย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ทราบก่อน
ด�ำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และ
จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ในวันเดียวกัน
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่าง
สม�่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของทางบริษัท
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อ
ขอข้อมูล เสนอความคิดเห็นต่างๆหรือติดต่อกรรมการอิสระ
ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท
หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และเป็ น ธรรม โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การ
ดังต่อไปนี้
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ
การประชุมไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม 35 วัน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
ค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึง่ ได้ประกาศ
แจ้งให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้
ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป ซึง่ ได้ประกาศแจ้งการเสนอชือ่ รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุ ม โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้ า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบัตรลง
คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
7. บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะในรู ป แบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
พร้อมทั้งให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็น
ทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการก� ำ หนดให้ ก รรมการรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง
9. ในการพิ จ ารณาท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาท�ำรายการระหว่าง
บริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้
ผู้ลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถให้
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
2. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส
รวมทัง้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย
3. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไขหรือข้อตกลงทางการค้า
ไม่ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันจะท�ำให้เจ้าหนีเ้ กิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน
การช� ำ ระคื น หลั ก ทรั พ ย์ ค�้ ำ ประกั น และข้ อ ตกลงอื่ น ๆ
หากเกิ ด กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขแห่ ง สั ญ ญา
ที่ ต กลงกั น ไว้ ไ ด้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า
เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัท
ไม่เคยกระท�ำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลั บ ของลู ก ค้ า และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการใช้ สั ญ ญา
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ที่เป็นธรรมต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ และตราสัญลักษณ์เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจทีร่ กั ษาสิทธิ
ผู้บริโภค
5. บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ภาครัฐ ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลอย่าง
เคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดง
ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชือ่ ถือซึง่ กัน
6. ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็น
ธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัท
ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
ของพนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
อย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีการจัดตัง้
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการ
ดูแลพนักงานในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั แิ ละดูแลพนักงาน
ด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต�่ำกว่า
ผลตอบแทนในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรม ใกล้เคียงกัน
ตามความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
ลักษณะงาน ทัง้ ยังได้ปรับปรุงเพิม่ เติมสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริม
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)
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จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (วัน/คน)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (ราย)

3.3
0.6
11
1

4.0
7.9
11
-

4.2
1.5
2
1

บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ
รวมถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม
สั ม มนา กั บ สถาบั น ต่ า งๆในหลั ก สู ต รทั้ ง ทางด้ า นวิ ช าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม การบริหาร
การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี และฝึกการท�ำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมให้มี
การอบรม Safty Riding ส� ำ หรั บ พนั ก งานภาคสนาม
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์		
		 8. เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ
ระบบควบคุ ม ภายในที่ บ กพร่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
โดยผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถแจ้ ง มายั ง คณะอนุ ก รรมการ
การแจ้งเบาะแสและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่องนั้นๆ
เพือ่ พิจารณาก�ำหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวน
หาข้ อ เท็ จ จริ ง และรายงานผลต่ อ กรรมการผู ้ จั ด การและ
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คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการตามที่
เห็นสมควร
ก�ำหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายการแจ้ ง เบาะแส
การกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานรับทราบ
กระบวนการและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
รวมทั้ ง ก� ำ หนดมาตรการคุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เบาะแส
โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับ
ข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ โดยเรื่องร้องเรียน
ดั ง กล่ า วจะรั บ รู ้ เ ฉพาะกลุ ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน โดยช่องทาง
การรับเรื่อง
1. Email : audit@tk.co.th
2. หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งไปที่

ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
3. โทรศัพท์ 0 2310 7011, 0 2310 7110
4. โทรสาร หมายเลข 0 2318 3339
5. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6. ยืน่ เรือ่ งโดยตรงทีเ่ ลขานุการบริษทั ผ่านแบบฟอร์ม
การแจ้งเบาะแส บนเว็บไซต์ www.tk.co.th
7. ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง
investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทได้ให้
ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ
และท� ำ การสอบสวนพร้ อ มทั้ ง รายงานต่ อ คณะกรรมการ
โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2560 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่าน
ช่องทางสือ่ สารกับบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับทราบช่องทางการสื่อสารกับ
บริษัทเพิ่มมากขึ้น
หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ กั บ
การสื่ อ สารข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งบการเงินและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท
จึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่งใสและ
ทันท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ท�ำให้ผลู้ งทุนเข้าใจถึง
ฐานะและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ยั ง จั ด สรรเวลา
เพื่ อ เข้ า ชี้ แ จงหรื อ ให้ ข ้ อ มู ล บริ ษั ท แก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น
นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2560 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์
นั ก ลงทุ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยผ่ า นทางโทรศั พ ท์ การเข้ า พบ
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ตั ว ต่ อ ตั ว รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้

ดังต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผูบ้ ริหาร 8 ครัง้
• การประชุมทางโทรศัพท์/ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ 40 ครัง้
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
3 ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
4 ครั้ง
และสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดและย้ อ นหลั ง
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร
เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ www.set.
or.th/oppday และเพือ่ ประโยชน์ในด้านงานผูล้ งทุนสัมพันธ์
(Investor relation) บริษัทฯ มีการลิงก์ข้อมูลดังกล่าวไปยัง
เว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th
จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ใ ช้
สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1
และรายงานประจ�ำปี แล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและ
มูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท
คอยดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ มี
หน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่อสาร
ผ่านทางส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูล
ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท�ำการของบริษทั
โทรสาร 0 2318 3339 หรือ ที่อีเมล์ Investor@tk.co.th
และที่เว็บไซต์ www.tk.co.th
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• งบการเงิน ได้แก่งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงิน
รายไตรมาส ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ แ สดงฐานะ
ทางการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ หรือ
สอบทานตามแต่กรณี เพื่อรับรองความถูกต้อง
จากผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต.
ให้ ค วามเห็ น ชอบ และผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูล
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ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น จริ ง และสมเหตุ ส มผล
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้ ง เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอ
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น นอกจากนี้
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการ
ประชุ ม คณะกรรมการทุก ครั้ง ก่อนเปิด เผยให้
ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผย
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ในรายงานประจ�ำปีด้วย
การเปิดเผยรายชือ่ และประวัตกิ รรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร
การเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหาร
การเปิดเผยการถือหุน้ ของบริษทั ของกรรมการและ
ผู้บริหาร
การเปิ ด เผยรายการที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์
การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทผ่ี า่ นมา
เช่น จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็น
อย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล
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ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ า ยจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจ การ
ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
ทุกๆ 1 ปี หรือตามเห็นสมควร
1) บริษัทมีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการและจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบี ย นที่ ก รรมการจะไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ไม่ ค วรเกิ น
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคน
ควรอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มที่ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่ง
ทีอ่ นื่ ของกรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัท
และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
อิสระ ไว้คราวละ 3 ปีและด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ
หรือไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก โดย
ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการแต่ละคน ไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1
และรายงานประจ�ำปี โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการรายใดของ
บริษัท ทีด่ �ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
จ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยจะด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู ้ จั ด การ
ไม่ได้ไปเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกเหนือจาก
การเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
2) การแยกต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
บริษัทมีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็น
บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่

ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงาน
ประจ�ำโดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใด
คนหนึง่ มีอำ� นาจโดยไม่จำ� กัด นอกจากนี้ บริษทั ยังมีกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความถ่ ว งดุ ล การตรวจสอบการบริ ห ารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ วันที่
25 สิงหาคม 2560) อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของ
กรรมการทัง้ คณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน ประธาน
กรรมการได้ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานอย่างอิสระ ไม่ครอบง�ำหรือ
ชีน้ ำ� ความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกคนได้มีโอกาสร่วมแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลา
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
5) บริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั โดยก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
1. ให้ ค� ำ แนะน� ำ และสนั บ สนุ น งานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของ
คณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสาร
ส�ำคัญต่างๆ
		 - ระบบทะเบียนกรรมการ
		 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี, รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง าน
อย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และดู แ ลผู ้ ถื อ หุ ้ น
อย่างเหมาะสม

6. ติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
6) ก�ำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้มีด�ำเนิน
การอบรมพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างสม�ำ่ เสมอ ในรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
7) ก�ำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินการตาม
นโยบายที่ตั้งไว้
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและ
มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนดวาระ
การประชุ ม ชั ด เจนและจั ด ส่ ง วาระการประชุ ม พร้ อ ม
รายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการมี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอก่ อ น
เข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรร
เวลาให้อย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างทั่วถึง
2) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วม
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4) ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
และมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงาน
5) ให้ ค ณะกรรมการสามารถเข้ า ถึ ง สารสนเทศ
ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบาย
ที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
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ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
6) ในการประชุ ม กรรมการผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี
นัยส�ำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่
พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว การพิจารณาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ กรรมการ
มี สิ ท ธิ ข อดู หรื อ ขอตรวจเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ขอให้
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวโดยตรง ส�ำหรับการลงมติ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ใ ช้ เ สี ย งข้ า งมากและ
หากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค�ำคัดค้านไว้
ในรายงานการประชุม
7) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive
Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี เข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถาม ในประเด็นที่กรรมการ
ตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มสี ว่ นในการตัดสินใจ หรืออนุมตั ใิ นเรือ่ ง
ดังกล่าว โดยให้มกี ารรายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับทราบ
8) คณะกรรมการมี ก ารบั น ทึ ก การประชุ ม ไว้ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ ่ า น
การรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ สามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง
9) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วย
ข้อมูลส�ำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานที่ประชุม
ชื่ อ กรรมการที่ เ ข้ า ประชุ ม สรุ ป ประเด็ น ที่ มี ก ารอภิ ป ราย
ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ชื่อผู้จด
รายงานการประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรอง
รายงานโดยประธานในที่ประชุม
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10) จ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการ
มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ มีการเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุม และ
จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจ�ำปี
ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน บริษัท
ได้ จั ด ท� ำ และระบุ ไ ว้ ใ นหั ว ข้ อ โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น และ
การจัดการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม
และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินตนเองของ
กรรมการเป็นรายบุคคล รวมทัง้ มีการประเมินผลการปฎิบตั งิ าน
ของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทาง
ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น และจัดส่งให้
บริษัทเพื่อน�ำมาปรับใช้ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่าง
ปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
โดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment)
นั้นจัดท�ำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณา
ผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม
หัวข้อประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รวม
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ปี 2560

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
228
52
68
36
28
20
24

%

ผล
ประเมิน

226.27 99.24% ดีเยี่ยม
51.82 99.65% ดีเยี่ยม
67.82 99.73% ดีเยี่ยม
35.36 98.23% ดีเยีย่ ม
27.91 99.68% ดีเยีย่ ม
19.91 99.55% ดีเยีย่ ม
23.45 97.73% ดีเยีย่ ม

ปี 2559
%

ผล
ประเมิน

98.84%
99.30%
98.93%
98.48%
100.00%
99.09%
96.59%

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะโดยภาพรวม
หัวข้อประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

8. อื่นๆ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
204
8
12
12
72
36
48

ปี 2560
%

ผล
ประเมิน

199.33 97.71% ดีเยี่ยม
7.67 95.83% ดีเยี่ยม
12.00 100.00% ดีเยี่ยม
12.00 100.00% ดีเยีย่ ม
70.67 98.15% ดีเยีย่ ม
35.33 98.15% ดีเยีย่ ม
46.33 96.53% ดีเยีย่ ม

ปี 2559
%

ผล
ประเมิน

96.41%
87.50%
100.00%
100.00%
96.30%
98.15%
94.44%

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

8

7.33

91.67% ดีเยี่ยม

95.83% ดีเยี่ยม

8

8.00 100.00% ดีเยี่ยม

100.00% ดีเยี่ยม
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล
หัวข้อประเมิน
รวม
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตามแนวทางการประเมินทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด (แบบประเมินผลงาน CEO) โดยแบ่งการประเมิน
เป็น (1) ความเป็นผูน้ ำ� (2) การก�ำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบตั ิ
ตามกลยุ ท ธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิ บั ติ ท างการเงิ น
(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
(8) การสืบทอดต�ำแหน่ง (9) ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
(10) คุณลักษณะส่วนตัว
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ส รุ ป และน� ำ เสนอ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการ
ผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและ
การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการ
54
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
44
8
16
20

ปี 2560
%

43.55 97.71%
8.00 95.83%
15.64 97.73%
19.91 99.55%

ผล
ประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ต้ น โดยได้ เ ข้ า ร่ ว มการสั ม มนา/
อบรม กั บ สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการ โดย
กรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรก ฝ่าย
จัดการจะจัดให้มีเอกสาร ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลของบริษัทที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง
การจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ให้กรรมการใหม่รับทราบ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม และ
ทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
และฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน ในระดับ
บริหารและต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวน
ความเหมาะสมในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
และศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก มีการพัฒนาการเรียน
รู้ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�ำแหน่งภายใน ให้เกิด
ความเชีย่ วชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�ำหนดให้
มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุค คลที่ส ามารถทดแทน
ต�ำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. คณะกรรมการชุดย่อย
		 โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ หมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
		 ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
เป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้
1. ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ,
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการอิสระ,
			
ประธานกรรมการสรรหา
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการ และกรรมการ
			
ตรวจสอบ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและ
			
กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ
			
และกรรมการสรรหา
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการ
6. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
9. นายประพล พรประภา กรรมการ/
			
รองกรรมการผู้จัดการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ
			
และกรรมการสรรหา
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการ

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค กรรมการ
		 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์
ที่ปรึกษา
			
คณะกรรมการบริษทั
		 เลขานุการบริษัท คือ นายวิชัย สุรนัคครินทร์
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
กล่าวคือ มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งก�ำกับและควบคุมดูแลให้มี
การด� ำ เนิ น งาน ตามนโยบายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
ความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
1. ร่วมก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบาย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทบทวนนโยบาย
และจรรยาบรรณดังกล่าว และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้มี
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณา
ความสมดุ ล ของวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นระยะสั้ น และระยะยาว
เพือ่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมัน่ คง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าว
อย่างรอบคอบ และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ
หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
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บริษทั จะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
ในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผย
รายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของ
การท�ำรายการ มูลค่ารายการ และคู่สัญญาไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีและแบบ 56-1
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใด
ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้
กรรมการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย โดยให้ ก รรมการแจ้ ง ต่ อ
ทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ และออกจากทีป่ ระชุม พร้อมงดออกเสียง
ในวาระนั้น ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุม
จะเลื อ กกรรมการที่ เ หลื อ อยู ่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และ
ด�ำเนินการประชุมต่อไปจนกระทัง่ สิน้ สุดวาระดังกล่าว และให้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการมี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ว่ า ด้ ว ยข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ห้ า มของกรรมการเกี่ ย วกั บ
การได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและ
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนา
ระบบการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุม
ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการ
แบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้
ชัดเจน ทั้งด้านการบริหารงาน การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเสนอต่อผู้บริหารในสายงาน
และคณะกรรมการโดยสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตระหนั ก ดี ว ่ า การมี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุ ม ภายใน การปฏิ บั ติ ง านและกิ จ กรรม
ต่างๆ ของบริษัท ได้ด�ำเนินตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�ำการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�ำคัญ และมี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management
Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการ
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทาง
ด้ า นการเงิ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเสี่ ย งจึ ง เพิ่ ม
ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน
การพิจารณาให้สนิ เชือ่ แก่ลกู ค้า ตลอดจนพนักงานของบริษทั
เอง โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ ย ง
ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ต ่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นผูป้ ฏิบตั ิ
ตามนโยบายเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง จะมี
การรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
• ให้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง และก�ำหนด
เหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบ
• ระบุปจั จัยเสีย่ ง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
• ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และ
รายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
• ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพ
ของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้ง
ที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติทั้งหลาย

7. ดู แ ลให้ ก ระบวนการจั ด ท� ำ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
8. ก� ำ หนดเป้ า หมาย แนวทาง นโยบาย และ
งบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
การจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่
เรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2) การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของ
รายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�ำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของ
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้ ง นี้ ตามกฎระเบี ย บหรื อ ประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
โดยกรรมการตรวจสอบล� ำ ดั บ ที่ 1 มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บ ริษัท มีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
ระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

3.

4.

5.

6.

เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน หรื อ
หัวหน้างานหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้ ง การเข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท
ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
5) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
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7) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อ
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั
			 หากกรรมการหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มี
		 การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
		 ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
		 รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
		 ตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
		 ตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
1. นายทวีป ชาติธ�ำรง
ประธานกรรมการสรรหา
				
และก�ำหนด
				
ค่าตอบแทนกรรมการ
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2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการสรรหา
				
และก�ำหนดค่าตอบแทน
				
กรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการสรรหา
				
และก�ำหนดค่าตอบแทน
				
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์
การสรรหากรรมการบริษัท และการก�ำหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์
ทีช่ ดั เจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 5 ท่าน ดังนี้
1. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ประธานคณะกรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
2. นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
กรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
5. นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
กรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
โดยมี ดร. รัฐกร พูลทรัพย์
ที่ปรึกษา
				
คณะกรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ
นางสุภัชฌา ทวีรักษ์

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การให้ เ ช่ า ซื้ อ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยง
ด้านลูกค้า ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้าน
การบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงของกิจการ
เป็ น ต้ น เพื่ อ น� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท
ให้ความเห็นชอบ
2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห าร
ความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและ
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสีย่ งโดยรวม ความมีประสิทธิผล
ของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด
5. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงาน และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึง
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เพื่ อช่ วยในการให้ค�ำแนะน�ำปรึก ษาแก่ฝ่ายบริหาร และ
ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน คือ
1. นางสาวปฐมา พรประภา
ประธาน
				
คณะกรรมการบริหาร
2. นายประพล พรประภา
กรรมการบริหาร
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการบริหาร
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค กรรมการบริหาร
5. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และอ� ำ นาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. ด�ำเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นปกติของธุ รกิ จ
รวมทั้งการด�ำเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรม
อื่นๆ ของบริษัท
4. มี อ� ำ นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของ
บริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัททุกประการ
5. รายงานผลประกอบการประจ�ำไตรมาส ที่ผ่าน
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นีก้ ารมอบอ�ำนาจดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหาร
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ำ
รายการนั้น และให้รายงานคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ทราบต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี้
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและวงเงิน
					 ให้กู้ยืม
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ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์
Big Bike

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารบริษัท

800,000
<1,000,000
<1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

800,000
<1,000,000
< 1,250,000
< 2,500,000
> 2,500,000

125,000
< 150,000
< 1,200,000
< 2,500,000
> 2,500,000

7.2 มีอ�ำนาจในการเซ็นสัญญา MOU
		 (Memorandum of Understanding),
					 Confidentiality Agreement, Letter of
					 Intent และหรือบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
					 ในการจะซือ้ หรือจะขายทรัพย์สนิ หนีส้ นิ และ
					 หรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่าง
					 กิจการ เพือ่ หาข้อสรุปน�ำเสนอคณะกรรมการ
					 บริษัทพิจารณาและหรืออนุมัติในภายหลัง
7.3 มี อ� ำ นาจในการขอวงเงิ น สิ น เชื่ อ และออก
					 ตราสารหนี้เพื่อกู้เงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนิน
					 ธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข
		 7.3.1 วงเงินไม่เกินครั้งละ
			
1,000,000,000 บาท
		 7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
		 7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
						
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
					 ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
					 ผู้ตรวจสอบและประเมินราคา นายหน้าหรือ
					 ตั ว แทนในการด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
					 วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นข้ อ 7.2 และ 7.3 หรื อ
					 เป็ น ไปตามมาตรฐานทางบั ญ ชี และหรื อ
					 คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
					 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
					 ประเทศไทย หรือกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลบังคับ
					 กับกิจการ
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
		 สูงสุด
• กรรมการ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
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รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

1,800,000
75,000
< 2,500,000
< 120,000
< 5,000,000 < 2,500,000
< 10,000,000 < 20,000,000
> 10,000,000 > 20,000,000

จ�ำนวน 2 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รรมการมื อ อาชี พ และ
มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็ น
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ จากนั้นน�ำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าว
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์
ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม โดย
ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
เป็นกรรมการ ดังนี้
		 1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะ
ความเป็นผู้น�ำ
		 2. มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์
ที่สามารถน�ำบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
		 4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกโดยเฉพาะ
คู่แข่งขัน และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
การขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท

		 5. ต้ อ งเป็ น ผู ้ ทุ ่ ม เทเวลาให้ กั บ ธุ ร กิ จ อย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
		 6. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู ้ มี ป ระวั ติ ใ นเรื่ อ งการทุ จ ริ ต หรื อ
มีพฤติกรรมส่อเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัว
หรือบริษัท
		 7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย
จ�ำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือก
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการท่านเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระเพื่ อ การเลื อ กตั้ ง บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ป ระวั ติ แ ละ
รายละเอียดของบุคคลประกอบเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจ
จากสารสนเทศที่ได้รับ
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
			 ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
			 ตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
			 กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
			 เป็ น กรรมการจะแบ่ ง คะแนนเสี ย งให้ แ ก่ ผู ้ ใ ด
			 มากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือก
ตั้ ง ในล� ำ ดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ� ำ นวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอชือ่ ผูท้ เี่ หมาะสมให้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น
อย่ า งดี และสามารถบริ ห ารงาน ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ได้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
• การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้
ทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารในอนาคตได้
โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินศักยภาพการท�ำงานของพนักงาน
ซึง่ พนักงานทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีศกั ยภาพในการท�ำงานทีด่ ี
จะได้รบั มอบหมายงานทีท่ า้ ทายและมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
พนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั กิ ารจัดตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ
4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะไปบริหารใน
บริษทั ย่อย โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั
ย่อย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ของบริษทั ย่อย
นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจาก
บริษัทนั้นมีหน้าที่ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง
การท�ำรายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใดของบริษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของ
บริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุป
นโยบายส�ำคัญดังนี้
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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1. บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้
กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและรายงานทุกครั้ง
เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในปี 2560 กรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร ได้ ร ายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ
เพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป และ
เปิดเผยในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
ชื่อผู้สอบบัญชี

2. นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
ต่อสาธารณะ โดยก�ำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความสุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรมโดยสม�่ ำ เสมอ
การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิด
วินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทัง้ นีแ้ นวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
3.16
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)		
7. การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
		 ในเรื่องอืน่ ๆ
ผลการประเมิ น การจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) ประจ� ำ ปี 2550-2560
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินเกิน
100 คะแนน และได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
ในด้านความโปร่งใส และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2551-2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกันประเมิน
ระดั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
โดยบริษทั ฯ ได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ ในระดับ
4 ดาว “ดีมาก”
ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ
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ค่าบริการอื่น
ไม่มี

และอีก 16 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 599 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม
100% ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552-2555)
ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ
และอีก 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์ยอด
เยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม
100% ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)
ปี 2559 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทั ฯ และ
อีก 12 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 565 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์
ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม
100% ต่อเนื่องกัน 8 ปี (2552-2559)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
(Sustainability Framework)
เพื่ อ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯสามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โต
พร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกๆ คน
ยึดมั่นการท�ำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินที่มี
ความส�ำเร็จและให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคมตามวิสัยทัศน์
ของบริษัท
• วิสัยทัศน์
การเป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถ
จักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างมูลค่าเพิม่
และเติบโตอย่างยัง่ ยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
• พันธกิจ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
		 เต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ำรงไว้ซึ่ง
		 ชื่อเสียงของบริษัท
2. รั บ ผิดชอบในภารกิจ ที่ไ ด้รับ ความไว้ว างใจ
		 โดยมี วิ นั ย ในการด� ำ เนิ น งานและค� ำ นึ ง ถึ ง
		 ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. มีกระบวนการตัดสินใจและขัน้ ตอนการท�ำงาน
		 ที่ชัดเจนและโปร่งใส
4. ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่างเท่าเทียม
		 กั น และหลีก เลี่ยงสถานการณ์ที่ก ่อ ให้เกิด
		 ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
5. ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
• ภารกิจ
1. ความเป็นผู้น�ำในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
		 และรถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
		 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการท�ำงานของพนักงาน
เสริ ม สร้ า งความภู มิ ใ จ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ

		
		
3.
		

พนักงาน และการส่งเสริมให้พนักงานมีความ
ก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน
และสังคม

บริษัท มีแนวความคิดว่า “ความรับผิดชอบ (CSR:
Corporate Social Responsibility)” คือการทีบ่ ริษทั จะต้อง
มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความยั่งยืนในการ
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการจรรโลงสังคม ให้ความส�ำคัญกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน
ซึ่งหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�ำงานของบริษัท และ
ให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในระดับองค์กร บริษัทมุ่งประกอบกิจการตามหลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน และสร้างความโปร่งใสในการท�ำงาน
ควบคุมการด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบที่ก�ำหนดโดย
หน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎระเบียบของบริษทั อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ บริษทั ได้
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
และการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งผลตอบแทนและ
คืนประโยชน์สู่สังคม
- มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและระเบียบของบริษทั โดยให้ยดึ ถือ
จรรยาบรรณนี้ ใ นการการกระท� ำ ทุ ก กิ จ กรรม
การตัดสินใจและการท�ำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัท
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
- ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Codes of Conduct) ทีบ่ ริษทั จัดท�ำขึน้
และก�ำหนดให้พนักงานที่เข้าท�ำงานใหม่ ได้ทราบ
แนวปฏิบัติ ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
เพราะเชือ่ ว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ความส�ำเร็จระยะยาวให้กับบริษัท
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แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัท (CSR: Corporate Social Responsibility)
บริษทั มีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้
1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของ
บริษทั จะต้องให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders)
ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ คูแ่ ข่ง ผูถ้ อื หุน้ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับ
ความเป็ น ธรรมและความพึ ง พอใจบนความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้
2. บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมภายในกระบวนการปกติ ข องบริ ษั ท (CSR in
process) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริ ษัท ซึ่ ง เป็ นส่วนหนึ่ง ของเนื้องานที่พนัก งานทุกคน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอก
กระบวนการ (After Process) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
การสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
เช่น กิจกรรมบริจาคสิง่ ของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อพนักงาน
		 (CSR in Employee’s Perspective)
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาส
ของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
รวมทั้ ง ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้ผู้บริหาร
และพนั ก งานต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยถื อ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการด� ำ เนิ น งานและไม่ ส นั บ สนุ น กิ จ การ
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้
แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริต
และคอรัปชันทุกรูปแบบ
ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราว
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ระดับ
หนึ่งว่าการด�ำเนินงานของบริษัท ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือ
มีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น
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การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่และต�ำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีการ
เพิ่มเติมสวัส ดิการที่ห ลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงิน พิ เ ศษ
ที่ผูกกับผลงาน เช่น โบนัสจากการท�ำงาน รางวัลพนักงาน
ดีเด่น ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดดูแล
สุขภาพประจ�ำปี
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดย
วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมจะเป็นส่ว นส�ำคัญอย่างยิ่ ง ที่จ ะ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยแบ่ง
เป็ น การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาส� ำ หรั บ บุ ค ลากรใหม่ แ ละ
การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
		 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึก
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จ�ำเป็นแก่บุคลากรใหม่
เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและ
ท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
		 บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้
ตามเป้าหมาย รวมทัง้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ น
โอนย้ายต�ำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนา
ตามกรอบ ดังนี้
		 - การพั ฒ นา โดยจั ด ให้ มี ก าร Training
ตามระดับต�ำแหน่งและอายุงานเพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการงานในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่
องค์กรคาดหวัง
		 - การจั ด สั ม มนาภายในองค์ ก ร โดยให้
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญในด้ า นต่ า งๆ ร่ ว มเป็ น
วิทยากร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
		 - จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม
ภายนอกองค์กร

3. โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของพนั ก งานและ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงาน
เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมี
ความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงได้ด�ำเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้พนักงาน โดยมี
รายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงานที่
รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
- จั ด สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล ที่ มุ ่ ง เน้ น
การช่วยเหลือพนักงานในกรณีทพี่ นักงานต้องเข้ารับการรักษา
ในฐานะผู้ป่วยใน และสวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
- การส่ง เสริมกิจ กรรมต่างๆ ให้กับ พนักงาน
จัดสถานที่ออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจาก
การท�ำงาน และได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างร่วมกัน การจัด
กิจกรรมกีฬาสี ประจ�ำปี โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปี 2552 เพือ่ กระตุน้
ให้พนักงานเกิดความสามัคคี ฝึกการท�ำงานเป็นทีม เป็นการ
สร้างโอกาสการเรียนรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานทีป่ ระสบภัย
ทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ท�ำให้พนักงานต้องสูญเสีย
ทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงินช่วยเหลือ
จะท� ำ ให้ พ นั ก งานสามารถปรั บ ตั ว และสามารถกลั บ มา
ปฏิบัติงาน และด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้บริหารและเพื่อน
พนักงานกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบน�้ำใจเป็น
เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผู้จัดการ
สาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�ำนวนเงิน
145,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย
ในการท�ำงานของพนักงาน ดังนั้นบริษัท จึงจัดให้มีการซ้อม
หนีไฟ และซ้อมดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการจัดสถานที่ท�ำงาน และจัดระบบโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
ให้ เ พี ย งพอต่ อ การท� ำ งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ รั บ
ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการท�ำงาน

- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและ
รณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้าง
ความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามมั่ น คงไปพร้ อ มกั บ
การเติบโตของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
- กองทุ น สวั ส ดิ ก ารคุ ้ ม ครองพนั ก งาน จั ด ตั้ ง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและ
ทรั พ ย์ สิ น ในกรณี ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ (ทั้ ง ในเวลางานและ
นอกเวลา)
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือ
ซึง่ กันระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิกทีถ่ งึ แก่ความตาย
- จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ : ความคุ้มครองภัย
อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ 24 ชัว่ โมง อันเป็นผลท�ำให้สญู เสียชีวติ อวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกันขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึ่งมอบให้กับ
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ส�ำหรับประเภทของ
ทุน ตามระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล สูงสุดถึงระดับ
อุดมศึกษา โดยได้จัดมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกๆ ปี
- โครงการสวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ เ พื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย กั บ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้สทิ ธิพเิ ศษ คือกูไ้ ด้ 100% จาก
ราคาประเมินหรือราคาซือ้ ขาย และได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราพิเศษ
- สวัสดิการพิธตี า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นพิธสี มรสพนักงาน
พิธีศพของพนักงาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว
- มอบรางวั ล พนั ก งานดี เ ด่ น พร้ อ มเงิ น รางวั ล
เป็นประจ�ำทุกปีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ
และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
		 (CSR in Business Partner’s Perspective and
		 Shareholder’s Perspective)
1. การมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนิน
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ธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างครบถ้วน
เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียนเกี่ยวกับผล
การด�ำเนินงาน หรือบริการทีบ่ กพร่อง หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
การผิดจรรณยาบรรณของผูบ้ ริหาร พนักงาน ได้ที่ Investor@
tk.co.th หรือ ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง ติดต่อกรรมการ
อิสระ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tk.co.th
2. มี ร ะบบการคัด เลือ กคู่ค ้า อย่า งเป็นธรรมและ
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส
รวมทัง้ ตัง้ อยู่ บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย
3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไข
หรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือมีเจตนา
ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้ตลอดจน
สถาบันการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกูย้ มื เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน หลักทรัพย์
ค�้ำประกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับ
เจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
และสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ดังนั้น ในการด�ำเนินธุรกิจใดๆของบริษัท ที่จะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
โดยการท�ำซ�้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ใดๆ จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของหรือผูม้ สี ทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระท�ำนั้นไม่เป็นการขัดต่อ
การแสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม
		 (CSR in Community’s Perspective and
		 Society’s Perspective)
1. บริษัทมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยร่วมมือกับพันธมิตรของบริษทั จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม และ
อบรมความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ทีด่ ใี นการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย มีวนิ ยั และถูกกฎจราจร ซึง่ เป็น
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ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบในสังคม
2. ให้ ก ารสนั บ สนุ น รถจั ก รยานยนต์ ใ ห้ ส� ำ นั ก งาน
ต�ำรวจแห่งชาติและกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ, มอบเครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
ให้แก่ทางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
3. ร่ ว มบริ จ าคเงิ น สมทบทุ น แก่ มู ล นิ ธิ พ ระดาบส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส
4. สนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษาช่างกล โดยมอบ
เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวะต่างๆ ตลอดจนนโยบายปฏิบตั งิ านให้เกิดความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�ำ้ ไฟฟ้า อย่างคุม้ ค่า
และเป็นไปตามเป้าหมาย
5. ปี 2554 บริษัทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
โดยพนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�ำไปบริจาค
จ�ำนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยน�ำพนักงานบริษทั และบริษทั ในเครือกว่า 250 คน ร่วมกัน
บรรจุถุงยังชีพที่สภากาชาดไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. กิจกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศและต่างประเทศ
ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการตอบแทนพันธมิตรทีใ่ ห้การสนับสนุน
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรของ
บริษทั โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษทั ได้จดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นเวลากว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการ
ก่อตั้งบริษัท มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชคให้กับลูกค้า
เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้บริจาคผ้าห่ม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวัดทางภาคเหนือ
และอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจ�ำนวน 2,320 ผืน
9. วันที่ 7 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่ ว มมอบทุ น ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย นสอนศาสนา
“บาแลสันติสุข” ชุมชนบ้านป่า ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ศาสนา จ�ำนวน 15,000 บาท

10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Fat Off
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�ำนวนวนเงิน 50,000 บาท
11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเลีย้ งอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต” พร้อมมอบสิ่งของและทุนทรัพย์ เป็นจ�ำนวน
เงิน 27,600 บาท
12. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร
จ� ำ กั ด (มหาชน) ร่ ว มมอบอุ ป กรณ์ กี ฬ า รวมเป็ น มู ล ค่ า
6,939 บาท ให้โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดกาญจนบุรี
13. วันที่ 7 มกราคม 2560 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) จัดงานวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร
“ยิง่ วิง่ ยิง่ ให้ ได้กศุ ล” เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั และ
บริษัทในเครือ ได้หันมาออกก�ำลังกาย ดูแลสุขภาพ และ
ยังเป็นการร่วมท�ำบุญ โดยได้รับเงินบริจาคที่ได้จากการวิ่งได้
ระยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งสิ้น
304,800 บาท
14. มอบถุ ง ยั ง ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาทุ ก ข์ แก่
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภาคใต้ จ�ำนวน 5,500 ชุด รวมเป็น
จ�ำนวนเงิน 700,000 บาท
15. เนือ่ งจากการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ส่งผลกระทบ
กั บ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทจึงยกเว้นค่าปรับ
ดอกเบี้ยล่าช้า, ค่าติดตามทวงถาม ให้กับลูกค้าใน 10 จังหวัด
ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ระนอง กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี และยะลา ที่ค้างช�ำระ
ค่างวดเช่าซือ้ ในเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 2560
16. มอบทุนการศึกษา เป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการต�ำรวจในสังกัด
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
17. คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานบริ ษั ท ฯ ร่ ว ม
กิ จ กรรมค่ า ยจิ ต อาสา พั ฒ นาโรงเรี ย นวั ด โตนด จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบสิ่งของเพื่อการศึกษา โดย
น�ำเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ได้จากกิจกรรม TK & SPI MINI
MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ที่ผ่านมา
ใช้เป็นเงินในการออกค่าย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

เรียน ตลอดจนดูแลด้านสาธารณูปโภค ทั้งการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ซ่อมแซม ทาสี การปรับปรุงสนามหน้าและ
หลังโรงเรียน การบริจาคหนังสือที่เป็นความรู้ให้แก่ห้องสมุด
จัดพื้นที่ห้องสมุด และการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
บริจาคจอคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การดูแลระบบน�้ำดื่ม
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ และซ่อมแซมระบบไฟภายใน
โรงเรียน ตลอดจนบริจาคชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้ความส�ำคัญทางด้านการศึกษา
รวมถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมในด้ า นอื่ น ๆ ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
และตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมต่อไป
18. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ และ
นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ
รามาธิบดีฯ เพือ่ การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ มูลนิธริ ามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าว เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก
จั ด กิ จ กรรม TK & SPI MINI MARATHON ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 45 ปี TK ที่ผ่านมา
19. ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมขั บ ขี่ ป ลอดภั ย เอพี
ฮอนด้า จัดอบรมขับขีป่ ลอดภัยให้กบั พนักงาน TK ทัว่ ประเทศ
เพื่ อ มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ในขณะขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนน รวมทัง้
การเคารพกฎจราจรขณะขับขี่ ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมขับขี่
ปลอดภั ย ออกเป็ น 21 รุ ่ น รวมพนั ก งานเข้ า อบรมกว่ า
900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ Honda
Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน (Basic
Course) โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว เพื่อมุ่ง
เสริมสร้างทักษะด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นพื้นฐาน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ การเตรียมการขับขี่ ฝึกการ
ทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรกที่ถูกต้อง
เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น การลดอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ
กลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
20. วันที่ 4 ก.ย. 60 TK ได้จัดกิจกรรม “จากกาย
ผู ้ ใ ห้ สู ่ ใ จผู ้ รั บ ” เพื่ อ เป็ น การบริ จ าคโลหิ ต มอบให้ กั บ
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ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรม
ดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและสาขาทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้
ยอดบริจาคโลหิตประมาณ 107,000 CC และยังร่วมบริจาค
เงินสมทบทุน เป็นจ�ำนวน 100,000 บาท
21. ในปี 2560 บริษัทได้ฉลองครบรอบ 45 ปี โดย
มีการจับฉลากเพื่อตอบแทนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ในโครงการ “บิน กิน เที่ยว กับ TK” จ�ำนวน 450 รางวัล
รวมมูลค่ารางวัลกว่า 17,000,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้า
ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อสิ่งแวดล้อม
		 (CSR in Environment’s Perspective)
โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความส�ำคัญกับ
การใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
1. การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในบริษัท
และส�ำนักงานสาขาของบริษัทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัด
พลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ หรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้
กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวก ในการน�ำไปใช้งาน
3. ส่งเสริมการใช้กระดาษ ที่มีการใช้งานแล้ว 1 หน้า
ให้นำ� อีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพือ่ เป็นการลดการใช้กระดาษ
4. ท�ำป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้นำ�้ ภายในส�ำนักงาน
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟต์ชั้นเดียวให้ใช้วิธีขึ้น-ลง
บันไดแทน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า
6. รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้มีการ
ใช้งาน
7. การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงทีพ่ นักงาน
หรือผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน
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แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การมี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องกับคอรัปชัน
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอรัปชัน
เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามหลั ก
บรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านทุจริต
คอรัปชัน โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้บคุ ลากร
ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และคอรั ป ชั น อย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่อต้าน
การทุจริตและการคอรัปชัน
1.1 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ
ควบคุมป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชัน อย่างจริงจัง
1.2 เผยแพร่นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติ และ
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหาร
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกีย่ วข้อง
กับการให้สินบน หรือการคอรัปชันต่างๆ
1.3 มี ก ารเน้ น ย�้ ำ มาตรการนี้ ผ ่ า นการอบรม
การประชุมของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักและให้ความส�ำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชัน
1.5 บริษทั มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน
ที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
1.6 นโยบายการต่อต้านคอรัปชันนี้ ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การเลื่อนต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
การให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
สื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และมีการควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอั น ควรสงสั ย โดยมั่ น ใจว่ า ผู ้ แ จ้ ง เบาะแสได้ รั บ
การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและ
กลั่นแกล้งด้วยประการใดและมีมาตรการคุ้มครองให้กับ
ผู ้ ร ายงานรวมถึ ง การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ตรวจสอบติ ด ตาม
ทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
2. นโยบายการให้หรือรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใด
การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึง
การเลี้ ย งรั บ รองทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย
ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือประเพณี
นิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าว
จะต้ อ งไม่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ โดย
ไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อย
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
(Whistle Blowing Policy)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บริษัทย่อย มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดท�ำ
นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดย
ได้ จั ด ท� ำ แนวทางการปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ในกรณีที่เกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระที่ส�ำคัญ และกระทบ
ต่อความรู้สึก เช่น การกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ
ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
เพือ่ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�ำเนินการให้ถกู ต้อง เหมาะสม
โปร่งใส ยุตธิ รรมต่อไป ทัง้ นีข้ อ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรือ่ ง
ที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ
วิธีการรายงาน
พนั ก งานหรื อ บุ ค คลภายนอกคนใดก็ ต ามที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด ได้โดยการรายงานไปยังคตั้งณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางใดๆ ดังต่อไปนี้

1) Email : audit@tk.co.th
2) หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งไปที่
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
3) โทรศัพท์ 0 2310 7011, 0 2310 7110
4) โทรสาร หมายเลข 0 2318 3339
5) ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6) ยืน่ เรือ่ งโดยตรงทีเ่ ลขานุการบริษทั ผ่านแบบฟอร์ม
การแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ www.tk.co.th
7) ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง
investor@tk.co.th
8) ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้
เป็นความลับนั้น อาจกระท�ำโดยการแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง (ในกรณี
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ในกรณีนี้
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามสายงานจะต้ อ งส่ ง รายงาน
ต่อไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยใช้
ความระมัดระวัง และเหมาะสม และไม่เปิดเผย
ตัวผู้แจ้งเบาะแส
4. นโยบายเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(Anti-Money launderimg : AML)
บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ส�ำคัญ มุ่งหมายเพื่อก�ำจัด
ป้องกัน มิให้กลุ่มอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์
บริ ก ารหรื อ ธุ ร กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง
ในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และสร้ า งวั ฒ นธรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และให้
ความร่วมมือกับส�ำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินรวมถึงการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผู้ก่อ
การร้ายใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย โดยนโยบายนีไ้ ด้ผา่ นความเห็นชอบ
จากกรรมการผู้จัดการ และก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมุ่งเน้นความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้องเชือ่ ถือได้ สามารถป้องกันและรักษาทรัพย์สนิ หรือลดความเสียหาย
ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้ท�ำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2560 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน โดยบริษัทมีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
แต่งตั้ง นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกับบริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมีความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท
จึงมีความเหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบ
การแต่งตั้งดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผู้ด�ำเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2560
(แบบ 56-1)
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ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.7 ล้านบาท
8.9 ล้านบาท
0.7 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์ถาวร

2.2 ล้านบาท

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่านายหน้าขายรถ

10.2 ล้านบาท

ค่าบริหารงาน

241.6 ล้านบาท

3.7 ล้านบาท

ค่าสาธารณูปโภค

ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ

32.1 ล้านบาท

มูลค่าของ
รายการ

ค่าเช่าและบริการ

ลักษณะของรายการ

ความจำ�เป็น / หมายเหตุ

เป็นรถใช้งานบริษัท และเครื่องตกแต่งสำ�นักงาน

ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม ค่าน้ำ�มันรถใช้งาน
ซึ่งเป็นราคาทั่วไปตามท้องตลาด

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จำ�หน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป ค่าน�้ำมันรถใช้งาน

เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นค่าบริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำ�และเก็บรักษาสัญญาเช่าซื้อ
ตลอดจนดำ�เนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมาย
ที่คิดระหว่างกันเป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งต�ต่่ำำ�กว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่น
เสนอมา และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สัญญา
มีกำ�หนด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆ ไป

เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อม
อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีก�ำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-6 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
สัญญาที่ 7-9
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2561
สัญญาที่ 10-11 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563
สัญญาที่ 12
สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563

ในปี 2560 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกัน

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกัน

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการร่วมกัน

เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ
ร่วมกันในบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท เอสพีเอสยู จำ�กัด(มหาชน)

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำ�กัด

บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำ�หน่าย
โตโยต้า จำ�กัด

บริษัท นภัส จำ�กัด

รายการระหว่างกัน (ต่อ)

43.7 ล้านบาท
0.3 ล้านบาท
0.2 ล้านบาท
2.2 ล้านบาท

ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

0.12 ล้านบาท

0.01 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

2.97 ล้านบาท

มูลค่าของ
รายการ

ค่าเช่า

ลักษณะของรายการ

ค่าบริการขนส่ง เป็นราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป

ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน

เป็นค่าเช่าโกดัง อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมิน
โดยบุคคลที่ 3 สัญญามีก�ำหนด 1-3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-2 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความจำ�เป็น / หมายเหตุ

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
การท� ำ รายการระหว่ า งกั น จะเสนอให้ แ ก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุม่ บริษทั
พิจารณาให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันว่าเป็นไป
ตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไปและก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขตลาด
ที่เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
ของรายการนั้นด้วย
หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต
กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ
ข้ อ บั ง คั บ ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
อิสระไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบ
บัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั จะเปิดเผยรายการ
ระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
โดยค� ำ นึ ง ความสมเหตุ ส มผลของการท� ำ รายการ พบว่ า

เป็ น การท� ำ รายการตามปกติ ทั่ ว ไปของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่อประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท และพิจารณามูลค่า
รายการเปรียบเทียบราคายุติธ รรมหรือราคาตลาดทั่ ว ไป
จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
- รายการกับบริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จ�ำกัด
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน
ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคาร
ต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม, ค่าบริการทางกฎหมาย ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการ
รายอื่นเสนอมา และเป็นค่าซื้อสินค้ามาเพื่อให้
เช่าซื้อและใช้งานภายในบริษัท ทั้งนี้ราคาซื้อขาย
เป็นราคาทีซ่ อื้ ขายกันทัว่ ไป นอกนัน้ เป็น ค่านายหน้า
ขายรถ ค่าซ่อมรถใช้งาน ค่าน�ำ้ มันรถ ค่าสาธารณูปโภค
และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาทุน
- รายการกั บ บริ ษั ท เอสพี เ อสยู จ�ำ กั ด (มหาชน)
เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานทีเ่ ก็บเอกสาร อัตราค่าเช่า
ต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม และเป็นค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาทุน
- รายการกับบริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย
โตโยต้า จ�ำกัด เป็นรายการซือ้ สินค้ามาเพือ่ เช่าซือ้ ,
ค่านายหน้าขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ ราคา
ซื้อขายเป็นราคาตลาด
- รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็น
รายการค่าซ่อมรถ ซึง่ เป็นราคาตามทีต่ กลงร่วมกัน
- รายการกั บ บริ ษั ท นภั ส จ� ำ กั ด เป็ น การจ่ า ย
ค่ า บริ ก ารด้ า นขนส่ ง ซึ่ ง เป็ น ราคาตามที่ ต กลง
ร่วมกัน
- รายการกั บ กรรมการบริ ษั ท เป็ น การซื้ อ ขาย
ยานพาหนะ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิ จ ไทยมี ก ารขยายตั ว ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น
ในปี 2560 โดยตัวเลขการส่งออกขยายตัวเป็นปีที่ 2 ที่ 9.9%
และเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่ภาคการส่งออก ยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศมีการขยายตัวพร้อมกัน
วิกฤติการณ์ภยั แล้ง 3 ปีกอ่ นหน้านี้ ได้คลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี นึ้
ท� ำ ให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต การเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะทีร่ าคาสินค้าเกษตรมีราคาค่อนข้างดีในช่วงครึง่ ปีแรก
แต่เริ่มลดลงในครึ่งปีหลัง แต่ภาคการเกษตรมีการขยายตัว
5.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ประเทศไทยส่งออกข้าวได้สูงสุด
เป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 11.25 ตัน ส่งผลให้การใช้จา่ ยในประเทศ
ปรับตัวดีขึ้น แต่หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 78.4%
ของ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งจะมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย หลังจากที่เคยสูงสุดที่ 81.2% ในไตรมาส 4 ปี 2558
ซึง่ จะช่วยให้การใช้จา่ ยภายในประเทศฟืน้ ตัวดีขนึ้ ในปี 2560
ตลาดรถจักรยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และตลาด
รถยนต์มีการขยายตัวเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี รถจักรยานยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,810,856 คัน เพิม่ ขึน้ 4.2% จาก 1,738,254
คันในปี 2559 ส่วนตลาดรถยนต์มยี อดจ�ำหน่าย 871,650 คัน
เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในปี 2559 ราคาสินค้า
เกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�่ำ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
ยางพารา มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�ำ้ มัน ส่งผลกระทบโดยตรงกับ
รายได้เกษตรกรในประเทศ เนือ่ งจากราคาสินค้าเกษตรหลัก
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�้ำมันดิบโลก (ยกเว้นข้าว)
ซึ่งในปลายปี 2559 ราคาน�้ำมันเริ่มขยับตัวสูงขึ้นในช่วง
ครึ่ ง ปี ห ลั ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต ่ อ ภาคเกษตรในปี 2560 แต่
หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงประมาณ 80% ของ GDP
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการใช้จ่ายในประเทศ ในขณะที่
ภาคการท่องเทีย่ วจะเติบโตต่อเนือ่ งและเป็นรายได้สำ� คัญของ
ประเทศไทย โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ประเทศไทยสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ 31.8 ล้านคน ในขณะที่

74

/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เริ่มไป 36 โครงการแล้ว
แต่ยังไม่สามารถลงทุนได้เต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าในปี 2561
จะสามารถลงทุนเพิ่มได้อีกหลายโครงการ เช่น รถไฟฟ้า
ความเร็วสูง,รถไฟทางคู,่ การขยายสนามบิน, ถนน และระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยให้ GDP ขยายตัว
อีกปีละ 0.5% โดยในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.9%
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ, ลูกหนี้
เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ Nano Finance รวม 9,031.8 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 16.9% จาก 7,723.8 ล้านบาท ในปี 2559 โดยมี
ลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ ณ สิ้ น ปี 2560 จ� ำ นวน
8,400.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,992.6 ล้านบาท
ในปี 2559 และมีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ณ สิน้ ปี 2560 จ�ำนวน
545.2 ล้านบาท ลดลง 13.0% จาก 626.5 ล้านบาท
ในปี 2559 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 85.9 ล้านบาท ลดลง
17.1% จาก 103.7 ล้านบาท ในปี 2559 และตั้งแต่ ปี 2559
บริษทั เริม่ มีลกู หนี้ Nano Finance (ในนาม บจ. ทีเค เงินทันใจ)
ณ สิ้ น ปี 2560 มี ย อดลู ก หนี้ Nano Finance รวม
0.7 ล้านบาท ลดลง 32.5% จาก 1.0 ล้านบาท ในปี 2559

ผลการด�ำเนินงาน
รายได้

ในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีการขยายตัว
โดยเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่ภาคการส่งออก ยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศมีการขยายตัวพร้อมกัน
กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ โดยมีรายได้รวม ปี 2560
จ�ำนวน 3,653.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.4% จาก 3,371.3 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นประเภทรายได้ดังนี้

2560
ล้านบาท

2559
%

รายได้จากการให้เช่าซื้อ			
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 2,856.1
78.2
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
34.7
0.9
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ
2,890.8
79.1

ล้านบาท

2,475.7
41.7
2,517.4

ล้านบาท

%

%
ผลต่าง
60-59

%
ผลต่าง
59-58

2,506.3
     47.0
2,553.3

		
73.8
15.4
1.4
-16.8
75.2
14.8

-1.2
-11.3
-1.4

2558
%

73.5
  1.2
74.7

รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano Finance								
รายได้จากการให้กู้ยืม
22.3
0.6
44.4
1.3
13.1
0.4
-49.8
238.9
Nano Finance
0.2
0.0
0.2
0.0
100.0
รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ*
รวมรายได้

11.1
49.4
271.4
408.4
740.3

0.3
1.4
7.4
11.2
20.3

20.1
52.0
328.3
408.9
809.3

0.6
1.6
9.7
12.1
24.0

31.1
54.9
384.9
356.8
827.7

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4

-44.8
-5.0
-17.3
-0.1
-8.5

-35.4
-5.30
-14.7
14.6
-2.2

3,653.6

100.0

3,371.3

100.0

3,394.1

100.0

8.4

-0.7

หมายเหตุ * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�ำสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 21 รายได้อื่น

รายได้จากการให้เช่าซือ้ รวมปี 2560 จ�ำนวน  2,890.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% จาก 2,517.4 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ปี 2560 จ�ำนวน 2,856.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4% จาก
2,475.7  ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  และสืบเนือ่ งจากลูกหนีเ้ ช่าซือ้
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การรับรู้รายได้เริ่ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้น และรายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2560
จ�ำนวน 34.7 ล้านบาท ลดลง 16.8% จาก 41.7 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อ
รถยนต์ อีกทัง้ รถยนต์มอื สองมีราคาตกต�ำ 
่ หลังจากมีโครงการ
รถคันแรกเมื่อปี 2555 และเนื่องจากธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
ให้ผลตอบแทนน้อยกว่ารถจักรยานยนต์มาก มีรายได้จาก
การให้กู้ยืมจ�ำนวน 22.3 ล้านบาท และจาก Nano Finance
จ�ำนวน 0.2 ล้านบาท   รายได้อื่นๆ รวมปี 2560 จ�ำนวน

740.3 ล้านบาท ลดลง 8.5% จาก 809.3 ล้านบาทในปี
ที่ผ่านมา โดยรายได้อื่นๆ ลดลง จากหนี้สูญรับคืนน้อยลง
และเนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น รายได้ค่าบริการต่างๆ
ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าก็ลดลงตามไปด้วย ส�ำหรับปี 2560 รายได้
จากการให้เช่าซื้อมีสัดส่วน 79.1% ของรายได้รวม รายได้
จากการให้กู้ยืมและ Nano Finance มีสัดส่วน 0.6% ของ
รายได้รวม ส่วนรายได้อื่น มีสัดส่วน  20.3% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขั น
ที่รุนแรงทางธุรกิจ ท�ำให้บริษัทพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่าง
รัดกุมและเข้มงวด และมีการเตรียมความพร้อมในการขยาย
สาขาเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี  ้
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(ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน
               รวมค่าใช้จ่าย

10.8
2,023.7
903.0
111.8
3,049.3

19.8
1,901.5
794.8
120.2
2,836.3

31.8
1,800.8
891.8
83.6
153.8
2,961.8

% ผลต่าง
60-59
-45.4
6.4
13.6
-7.0
7.5

% ผลต่าง
59-58
-37.7
5.6
-10.9
-21.8
-4.2

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,049.3
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 2.7%
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.5% จาก 2,836.3 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา   โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2560 มีจ�ำนวน 111.8
ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม
ล้านบาท ลดลง 7.0% จาก 120.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา   
10.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 2,023.7
เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น
ล้านบาท เพิม่ ขึน้   6.4% จาก 1,901.5 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา   ในการขยายสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อต่อเนื่องและทาง
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีนโยบายตัดจ่ายค่าส่งเสริมการขายทันที ท�ำให้มี
ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
โดยก�ำไรสุทธิ ปี 2560 จ�ำนวน 466.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.7%
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
จาก 429.7 ล้ า นบาทในปี ที่ ผ ่ า นมา สาเหตุ ที่ ก� ำ ไรสุ ท ธิ
ส� ำ หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ปี 2560 เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการให้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
ในปี 2560 จ�ำนวน 903.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.6% จาก
มากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยขายและบริหาร และหนีส้ ญ
ู
794.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากนโยบายการ
และหนี้สงสัยจะสูญ และยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนขาย
เร่งตัดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเนื่องมาหลายปี อีกทั้ง
และต้นทุนทางการเงินลดลง รวมทั้งการบริหารหนี้อย่างมี
การพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด ส่งผลให้
ประสิทธิภาพและลูกหนี้มีคุณภาพดีขึ้น
ลูกหนี้ในปัจจุบัน เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�ำดับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
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ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

34.8
37.1
5.9
23.3
2.7
2.7
2.7
2.7
32.1
34.4
3.2
20.6

34.2
37.3
5.8
31.8
3.3
3.3
3.3
3.3
30.9
34.0
2.5
28.5

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

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,018.2
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16.3% จาก 8,611.4 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา
โดยสินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ลูกหนีเ้ ช่าซือ้
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ – รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม

รถจักรยานยนต์ โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการ
ขยายตัวตามสภาวะของตลาดรถจักรยานยนต์

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

% ผลต่าง
60-59

% ผลต่าง
59-58

8,400.0
545.2
8,945.2

6,992.6
626.5
7,619.1

6,266.4
810.4
7,076.8

20.1
-13.0
17.4

11.6
-22.7
7.7

ปี 2560 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�ำนวน 8,945.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4% จาก 7,619.1 ล้านบาท ในปี
ที่ผ่านมา แยกเป็นลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ จ�ำนวน
8,400.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จากจ�ำนวน 6,992.6
ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ จ�ำนวน
545.2 ล้านบาท ลดลง 13.0% จากจ�ำนวน 626.5 ล้านบาท
ในปี ที่ ผ ่ า นมา มี ย อดลู ก หนี้ จ ากลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม รวม
85.9 ล้านบาท ลดลง 17.1% จากจ�ำนวน 103.7 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา และในไตรมาส 1 ปี 2559 ได้เริ่มปล่อยสินเชื่อ
Nano Finance (ในนาม บจก. ทีเค เงินทันใจ) ณ สิน้ ปี 2560
มียอดลูกหนี้ Nano Finance รวม 0.7 ล้านบาท ลดลง 32.5%
จากจ�ำนวน 1.0 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท นั้ น ได้ มี ก ารกระจายความเสี่ ย ง
ตามลักษณะของธุรกิจอยูแ่ ล้ว โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไป
เป็นจ�ำนวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉลีย่ ไม่เกิน 50,000 บาท

และ 600,000 บาท ส�ำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ร ายใดรายหนึ่ ง
เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้ง
ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวด ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2560
กลุ่มบริษัทมีการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 554.4
ล้านบาท คิดเป็น 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ,
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้ Nano Finance สุทธิ
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) หรือการตั้งส�ำรองหนี้สูญ
สู ง ถึ ง 121.8% เมื่ อ เที ย บกั บ ยอดลู ก หนี้ ที่ ค ้ า งช� ำ ระเกิ น
3 เดือน จ�ำนวน 455.0 ล้านบาท
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั มีลกู หนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิ,
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้ Nano Finance สุทธิ
(ก่ อ นหั ก ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ) จ� ำ แนกตามอายุ ข อง
ลูกหนี้ค้างช�ำระดังนี้
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ลูกหนี้ตามสัญญา
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ 1 เดือน
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน
ค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้

2560
ล้านบาท
ร้อยละ

2559
ล้านบาท
ร้อยละ

2558
ล้านบาท
ร้อยละ

6,368.8
1,414.7
1,347.7
444.0
7.0
3.9
9,586.1

5,511.3
1,205.0
1,140.2
260.0
68.4
67.1
8,252.0

5,071.9
1,150.4
1,144.5
273.4
78.5
52.2
7,770.9

66.4
14.8
14.1
4.6
0.1
0.0
100.0

ในปี 2560 มี ลู ก หนี้ ใ นส่ ว นที่ ค ้ า งช� ำ ระไม่ เ กิ น
3 เดื อ น มี สั ด ส่ ว น 95.3% เพิ่ ม ขึ้ น จาก 95.2% ในปี
ที่ผ่านมา และบริษัทมีลูกหนี้ค้างช�ำระที่เกินกว่า 3 เดือน
4.7% ลดลงจาก 4.8% ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพ
ลูกหนีท้ ดี่ ขี นึ้ จากนโยบายของบริษทั ในการคัดกรองคุณภาพ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
หนี้สิน

ในปี 2560 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่อง
และต้นทุนทางด้านการเงิน ท�ำให้บริษัทมีวงเงินของการออก
หุ้นกู้และตั๋วสัญญาใช้เงินที่เพียงพอรองรับการด�ำเนินงาน
ประเภทของเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
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2560
ล้านบาท
ร้อยละ

66.8
14.6
13.8
3.2
0.8
0.8
100.0

65.3
14.8
14.7
3.5
1.0
0.7
100.0

ตลอดเวลา จึงท�ำให้บริษทั สามารถบริหารต้นทุนการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ณ สิน้ ปี 2560 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 5,232.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 4,061.5 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
ซึง่ เกิดจากการทีบ่ ริษทั มีการปล่อยสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ การกูย้ มื เงิน
จากการออกหุ้นกู้และตั๋วสัญญาใช้เงินจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
โดยมี สั ด ส่ ว นเงิ น กู ้ ร ะยะยาวอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ (รวมที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ต่อเงินกู้ระยะสั้น ปี 2560 และ
ปี 2559 อยูท่ ี่ 85:15 และ 91:9 ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด
ประเภทของเงินกู้ยืม ดังนี้
2559
ล้านบาท
ร้อยละ

2558
ล้านบาท
ร้อยละ

65.2
642.8
4,000
40.2

1.4
13.5
84.2
0.9

60.7
268.3
3,320.0
18.9

1.7
7.3
90.5
0.5

14.4
50.6
2,940.0
519.0

0.4
1.4
83.4
14.7

4,748.2

100.0

3,667.9

100.0

3,524.0

100.0

/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้การควบคุมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างเข้มงวดและ
ความช�ำนาญในการบริหารหนีข้ องกลุม่ บริษทั ท�ำให้ธรุ กิจของ
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิสูงขึ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน
225 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดังรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

(ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

% ผลต่าง
60-59

ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจการควบคุม
บวก ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หัก เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

4,549.9
5.3
455.1
225.0
4,785.3

4,321.3
0.6
428.0
200.0
4,549.9

4,002.6
(0.6)
409.3
90.0
4,321.3

5.3
783.3
6.3
12.5
5.2

ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา และมีก�ำไรสะสม 3,299.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
7.5% จาก 3,069.5 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา โดยมีอตั ราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 และ ปี 2559 เท่ากับ
1.1 และ 0.9 ตามล�ำดับ

% ผลต่าง
59-58
8.0
4.6
122.2
5.3

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี		
้

หน่วย : ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
3.16
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)		

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /

85

86

/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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90

/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /

99

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
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/ รายงานประจ�ำปี 2560 / บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) / รายงานประจ�ำปี 2560 /
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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 responsibilities assigned by the
Board of Directors in accordance with rules and
regulations of the Stock Exchange of Thailand such
as reviewing financial statements, internal control
system and connected transactions. In 2017,
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 2017, the Audit Committee has
conducted a self-assessment of the Committee
which rated “Excellent”.
The Audit Committee has reviewed quarterly
financial reports and the annual financial statement
of TK and its subsidiaries as of December 31, 2017.
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
Thailand and other related Government supervision

agencies are properly abided. Based on the Audit
Committees’ opinion, there was no essential
issue related to the issue of violation of laws and
regulations stipulated by Stock Exchange of Thailand
and other related Government supervision agencies.
With respect to internal control system, the
Audit Committee has reviewed the internal control
system of the Internal Audit department both
quarterly and annually and has given advices and
follow up on the improvement on the important
issues to strengthen operation of the internal audit
practices. The Committee reviewed and approved
the annual audit plan and human resource
development plan for its internal audit teams to be
on par with international standard. The Audit
Committee has reviewed TK connected transactions
that may have conflict of interest and disclosed
them in the financial statements and its notes.
For 2018, the Audit Committee proposes for
the approval of the Board of Directors and the
Annual General Shareholders’ Meeting 2018
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
3,040,000 Baht.
In summary, the Audit Committee has
performed the duties assigned by the Board of
Directors. The Committee independently performed
audit function by reviewing financial statements,
to ensure adequate internal control system and
adequate disclosure of connected transactions in
accordance with relevant rules and regulations.

Ms. Orapin Chartabsorn
President of the Audit Committee
February 21, 2018
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STRATEGY AND BUSINESS MODEL
1. Vision

		 To be a leading service provider in motorcycle
and automobile hire-purchase business with
commitment to create values and develop
sustainable growth based on responsibility to
communities 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 as well
as expansion into ASEAN. In 2014, two subsidiary
companies have been set up to provide motorcycle
and automobile hire-purchase in two countries
which are Cambodia and Laos. In addition, a
subsidiary company with registered capital of Baht
50 million has been established in 2015 to operate
Nano financing business.
		 For automobile hire-purchase business, the
Company emphasizes to provide its services in
Bangkok and vicinity area for efficient customer
management and cost control while business
expansion depends on market condition,
competition, risks and rate of return.
		 The Company concentrates on the quality of
hire-purchase portfolio as well as the rate of
return while growth is based on manageable and
controllable risks. With standardized customer
screening process and stringent policy for loan
loss reserve, the Board of Directors, Independent
Directors and the Management also placed great
importance on Good Corporate Governance
to formulate policy and procedures to ensure
sustainable returns to all shareholders. Information
disclosures and explanations are sufficiently
provided to all institutional investors, analysts and
shareholders since the management team places a
priority on such mission in order to allow an
equal access of accurate information regarding the
Company’s performance and operations.
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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 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.
		 At present, 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 2017 the Company has 91 branches covering
56 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,
two subsidiary companies have been set up to
provide motorcycle and automobile hire-purchase
in two countries which are “Suosdey Finance PLC.”
in State of Cambodia and “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
in Laos People’s Democratic Republic. In 2015,
a subsidiary company name “TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.”
has been established to operate Nano financing
business. For the year 2017 hire purchase
receivables of both overseas subsidiaries increased
194.1% to totaling of Baht 396.7 million or 4.7%
of net hire purchase receivables.
		 TK continues expanding into ASEAN. In 2017,
the Company applied for permission from The
National Bank of Cambodia on increasing capital
from USD 1,000,000 to USD 2,500,000 and establishing
of three new branches, namely, Kampong Cham,

Svay Rieng and Kampong Spue. At present (in 2018),
there are six branches operated under the
Company’s subsidiary, Suosdey Finance PLC. The
Company has also applied for permission from
Bank of Lao PDR on increasing capital from Kip
5,250,000,000 to Kip 10,250,000,000 and establishing
of two new branches. In addition, the Company
has expanded into the Republic of the Union of
Myanmar by establishing of a subsidiary name
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. (TK hold
99.00% of paid up share capital).
During 2017, the Company begin the process
for the disposal of the ordinary shares of TK Debt
Services Co., Ltd. totaling 140,000 shares at a par
value of Baht 5 each, representing 100% of the
total shares of TK Debt Services Co., Ltd. to an
unconnected party as per the Notification of the
Board of Governors of the Stock Exchange of
Thailand.

The shareholding structure of the Group is presented as follows;
Thitikorn Plc.

Motorcycle hire-purchase service provider in Bangkok
metropolitan and other provinces in every region of Thailand
99.99%

C.V.A. CO., Ltd.

Debt colliction service provider
99.80%

Suosdey Finance PLC.

Motorcycle and automobile
hire purchase provider in Cambodia

99.99%

99.99%

Automobile hire purchase
service provider Bangkok
metropolitan
61.91%

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

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Motorcycle and automobile
hire purchase provider in Laos

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Nano Finance in Thailand
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NATURE OF BUSINESS
		 Thitikorn Public Company Limited and its
subsidiaries consisted of C.V.A Company Limited,
Chayapak Company Limited, TK Debt Services
Company Limited, Suosdey Finance PLC , Sabaidee
Leasing Co., Ltd and TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
The Company group main business is to provide
hire-purchase services for both motorcycle and

Business Group/operated by

1. Motorcycle Hire-purchase
Thitikorn Plc.
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Total revenue
2. Automobile Hire-purchase
Chayapak Co., Ltd.
Total revenue
3. Loans
Thitikorn Plc.
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Total revenue
4. Others
Sales of products
Fee income
Bad debt recovery
Other
Total revenue
Grand total
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automobile. In 2017, TK revenues breakdown
for motorcycle hire-purchase: automobile hirepurchase: loans: others income were 78 : 1 :1: 20.
Revenue structure for Group of Companies
		 Revenue breakdown structure for the years
2015-2017 are categorized as follows:
Consolidated
2017
THB
%
Million

% share
holding

99.80
61.91

2,856.1

99.99

99.99

78.2 2,475.7

Consolidated
2015
THB
%
Million

73.5 2,506.3

73.8

34.7

0.9

41.7

1.2

47.0

1.4

22.5

0.6

44.6

1.3

13.1

0.4

0.6
31.1
1.6
54.9
9.7 384.9
12.1 356.8
24.0 827.70
100.0 3,394.1

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4
100.0

11.1
49.4
271.4
408.4
740.3
3,653.6

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

Consolidated
2016
THB
%
Million

0.3
20.1
1.4
52.0
7.4 328.3
11.2 408.9
20.3 809.3
100.0 3,371.3

Business Competition
		 1. Motorcycle Hire-purchase business
			 The competition for motorcycle hirepurchase business depends on coverage area and
speed of service. Motorcycle hire-purchase can
be segmented by location such as Bangkok and
metropolitan and provincial. In general, business
in Bangkok and metropolitan is highly competitive
compared with provincial. Since 2001, interest

2012 (Jan-Jun) *
units
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thitikorn
Hi-Way
Group Lease
Thanaban
AYUDHYA Capital
Thanachart
Inter Bangchak
Others

2011
units
%

rates for motorcycle 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 hirepurchase business with number one market share
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

2010
units
%

2009
units
%

2008
units
%

23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89
19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16
15,451 13.22 18,371
9.80 17,927 8.79 17,237 8.62 26,215 10.04
13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04
13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59
3,339 2.86
5,593
2.98
6,621 3.25 10,388
5.19 26,429 10.12
1,742 1.49
2,053
1.10
1,869 0.92
3,596
1.80
6,395 2.45
24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71
116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00

Source: Thai Motorcycle Hire-Purchase Association, Land Transportation Department and Thitikorn Plc
Note: Data as at end of June 2012 since The Land Transportation Department no longer provide the details breakdown

		 2. Automobile Hire-purchase business
			 Since 2001, various financial institutions
start providing automobile hire-purchase due to high
growth in automobile sale together with excess
liquidity in financial system that pressure average
interest rate charge down to 2.45-3.8% per annum
for new passenger vehicle and 2.7-3.2% per annum
for new commercial vehicle. While interest rate for
second-handed automobile is ranging from 4.0-5.5%
per annum depend on automobile model, age of

the vehicle and customer profile such as personal
income, occupation, and living areas of both
customer and guarantor. With those factors, it
forces some financial institution to provide more
loans to second-handed automobiles to enhance
margins.
• Competitive Strategies
		 TK provides several services to satisfy different
customer needs as follows:
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1. Fast service with accuracy and efficiency
			 TK has on site credit officers to provide
service for customers at 1,076 motorcycle dealers
and 45 car dealers. Those officers can notify
customers for the credit approval within 3 days for
motorcycle hire-purchase and 7 days for automobile
hire-purchase. Once the hire-purchase contract has
been approved, the Company can immediately
make payment to the good record dealers.
		 2. Excellent relationship with business
alliances
			 TK and business alliances, motorcycle
and car dealers, have maintained an excellence
relationship with trustworthiness for more than
40 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’s 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
vicinity 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.
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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 fund, 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 91 branches in 2017 covering
56 provinces in every region of Thailand.

• Industry trend
		 In 2012, both domestic motorcycle and
automobile sales have reached new records of
2,125,646 units in motorcycle sales and 1,434,669
units in automobile sales as a direct results from
the government populist programs such as first time
car buyer and rice pledging schemes which also
boost 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. From the end of second quarter of 2013,
Thai economy was slowdown until the fourth
quarter of 2014 onward Thai economy continued
to expand. In 2017 export dector growth for the
second consecutive year at 9.9% 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 together with 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 and
productivity for the first half of 2017. Despite
deceleration in agricultural prices during the
second half of the year, the agricultural sector still

expanded by 5.3 percent compared with the
previous year. Thai rice exports reached an all-time
record at 11.25 million tones which resulted in
improvement in domestic consumption. Thai
household debt persistently high level at 78.4% of
GDP was on a downward trend from the highest
in 4th quarter 2015 at 81.2% of GDP. Tourism
sector continued to grow and remain an important
source of revenue to Thailand. In 2017, government
already started investments in 36 mega-projects and
spending on these infrastructure projects for the
next consecutive years expected to boost Thai GDP
by additional 0.5% annually. In 2017, Thai economy
grew at 3.9%.
		 In 2017, motorcycle sales increased for the
second consecutive years, and automobile sales
increased for the first time in five years. Motorcycle
sales was 1,810,856 units or 4.2% increased form
1,738,254 units in 2016, while automobile sales was
871,650 units or 13.4% increased from 768,788 units
in 2016.
Major manufactures of both motorcycle and
automobile are expected motorcycle sales to be
1,870,000 units or around 3.3% increase and 900,000
units for automobile sales or around 3.3% increase
in 2018.
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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. Cost of fund interest rate
fluctuation would directly affect to the Company’s
operation; therefore, the Company has maintained
a large portion of its long term fixed rate borrowing
from financial institutions with three year fixed
interest rates and issued 2-3 years term debenture
to limit interest rate volatility risk. As of December
31, 2017 the Company long term fix rate borrowing
was 40.2 Million Baht (including 27.9 Million Baht of
current portion of fixed long term loans) and
debenture was 4,000 Million Baht (including
200.0 Million Baht of current portion of debenture).
Non-current portion of long term fixed rate
borrowing and debenture totaling 3,812.3 Million
Baht represented 80.3% of the total borrowing and
long term fixed rate borrowing and debenture
represented 85.1% of the total borrowing of 4,748.2
Million Baht. 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 which is a major resources for the
Company to review credit and give the approval
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effectively. Besides, speedy services to customers
with support 240 business alliances in Bangkok and
836 business alliances in the provincial together with
our experienced credit officers, make the Company
more competitive advantages than others.
		 - Automobile Hire Purchase
		 The automobile hire purchase industry,
especially new automobile, had recently faced
with intense price competition as the entrance of
manufacturers, providing their own leasing and hire
purchase services, or multinational companies,
with strong capital base and low cost of fund.
Especially, hire purchase for new automobile
that offers low interest rate. Last year majority of
automobile hire purchase provider experienced
nonperforming loan caused to decelerate its
new automobile hire purchase activities. The
Company took this opportunity to select and
provider new automobile hire purchase to higher
quality customers toward the year end, since the
competition was not fierce.

• Risk from non performing loan

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

• Risk from loss in sales of foreclosed assets

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

• Risk from the dependency on expertise

		 By performing systematic approval process,
with operation manual, as well as applying credit
scoring in the credit approval process, all credit
officers can perform standardized tasks; as a result,
the Company could reduce its dependency on its
employees. Furthermore, the Company also
provided appropriate incentive to retain these
employees as well as improving any necessary skills
and capabilities to enhance employees’ efficiency.

• 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, 2017
the Company long term fixed rate borrowing was
40.2 Million Baht and debenture was 4,000 Million
Baht. The Company long term fix rate borrowing
(including current portion of fixed long term loans)
remained high at 85.1%, hence, the Company can
limit and well manage this risk factor.
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LOCATION OF HEADQUARTER AND BRANCHES
AS OF DECEMBER 31, 2017
Thitikorn Plc.
1. Headquarter
69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

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

3. Bangkok Branch
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 Muang
Muang, Nakornratsima 30000
11. Kon Kaen Branch
114/60-64 Mitrapap, Nai Muang,
Muang, Kon Kaen 40000
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12. Kampangpetch Branch
410 Charoensuk, Nai Muang,
Muang, Kampangpetch 62000
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
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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
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
114/8-9 Pak Raet 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
71. Phrae Branch
39/3 Moo 7, Yantrakitkosol Road,
Na Chak, Muang, Phrae 54000
72. Dan Khun Thod Branch
37/5 Moo 14, Dan Khun Thod,
Dan Khun Thot,
Nakhon Ratchasima 30210
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73. Nong Bua Lamphu Branch
12 / 7-8 Lam Phu,
Nong Bua Lamphu,
Nongbua Lamphu 39000

C.V.A. Co., Ltd.
1. Headquarter
69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

2. Bangkok Branch
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
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
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11. Nakornnayok Branch
75/9-10 Moo 1, Tachang,
Muang, Nakornnayok 26000
12. Angthong Branch
82/21 Moo 1, Yansue,
Muang, Angthong 14000
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

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

TK Debt Services Co., Ltd.
Headquarter
320 Tung Hua Pug Building (Room 9A),
Rama 4 Road, Bangrak,
Mahaprutharam, Bangkok 10500
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Suosdey Finance PLC

1. Suosdey Finance PLC
No. 119-121, Russian Federation
Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh,
Cambodia
2. Siem Reap Province Branch
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou,
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province
3. Battambang Province Branch
No 27, Street 03, Phum Kammeakor,
Sangkat Svay Por, Krong Battambang,
Battambang Province
4. Kampong Cham Branch
Chrouy Thma Village,
Sangkat Boeng Kok,
Kampong Cham Province.
5. Svay Rieng Branch
24 Street. 110, Veal Yon Village,
Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng,
Svay Rieng Province
6. Kampong Speu Branch
296 National Highway 4,
Peanichchakam Village,
Krong Rokar Thum,
Sangkat Chbar Mon,
Kampong Spue Province

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road Unit 05,
Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Headquarter
71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

GENERAL INFORMATION
Company Profile
Company name
:
Address (Headquarter)
:
		
Website
:
Business Type
:
Registration Number
:
Number and type of securities (sold) :

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

Juristic entities of more than 10%
1. Company name
:
Address (Headquarter)
:
		
Business Type
:
Number and type of securities (sold) :

C.V.A. Company Limited
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Motorcycle Hire-Purchase and debt collection service
Common stock 50,000 shares

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

TK Debt Services Company Limited
320 Tung Hua Pug Building (Room 9 A), Rama 4 Road, Bangrak,
Mahaprutharam, Bangkok 10500
Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Debt collection service
Common stock 140,000 shares

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

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

Suosdey Finance PLC
No. 119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 1,000,000 shares

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
:
Address (Headquarter)
:
		
Business Type
:
Number and type of securities (sold) :

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Nano Finance
Common stock 50,000 shares

References
Registrar
:
Address
:
		
		

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

Auditor
:
		
		
		
Address
:
		
		

M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
Mr. Akadet Pliensakul (Certified Public Accountant No.5389) or
Mr. Pisit Chiwaruangroch (Certified Public Accountant No.2803) or
Mr. Methee Ratanasrimetha (Certified Public Accountant No.3425)
705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel)
89 Soi Wat Suan Plu, New Road Bangrak, Bangkok 10500
Tel 0 2630 7500 Fax 0 2630 7506
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SHAREHOLDERS
Major shareholders as of August 25, 2017
Major Shareholders

1. Zin Thonglor Co., Ltd.
2. Ms. Prathama Phornprapha
3. Mr. Prapol Phornprapha
4. Ms. Prin Phornprapha
5. S.P. International Co., Ltd.
6. Mrs. Anothai Phornprapha
7. Mr. Satitphong Phornprapha Group
- Mr. Satitphong Phornprapha
- Mrs. Nongnuj Phornprapha
8. Ms. Suphatana Phornprapha
9. Mr. Raksanit Phornprapha Group
- Mr. Raksanit Phornprapha
- Mrs. Sirirat Phornprapha
10. Mr. Nupong Phornprapha
Total

Number of Shares

% of shareholding

211,800,000
27,566,667
25,566,667
21,227,700
18,200,000
15,366,666
13,000,000
7,000,000
6,000,000
10,666,670
9,500,000
9,450,000
50,000
6,000,000
358,894,370

42.36
5.51
5.11
4.25
3.64
3.07
2.60
1.40
1.20
2.13
1.90
1.89
0.01
1.20
71.78

Source: Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book,
August 25, 2017 prepared by Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD)
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DIVIDEND PAYMENT POLICY
Thitikorn’s dividend payment policy to the
shareholders is to pay dividend at the rate of not
exceed 60% of net profit after tax.
For the dividend payment of the subsidiary
companies, dividends shall be paid at the rate of
not less than 30% of net profit after tax of each year
The Company financial performance, cash
flow, capital requirements for business expansion or

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

Dividend Payment Table
Year

2012

2013

2014

2015

2016

Earning per share (Baht)

1.42

0.75

0.32

1.00

0.85

Dividend per share (Baht)

0.80

0.43

0.18

0.40

0.45

Dividend Payout Ratio (%)

56.9

57.5

54.9

40.0

53.2
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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.
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		 7. Not being a director who has been
appointed as a representative of the Company’s
director, major shareholder or shareholders who are
related to the Company’s major shareholder.
		 8. Being unable to have an independent
opinion regarding the business operation of the
Company

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 samelevel 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.

		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

As of December 31, 2017 the Board of Directors consisted of 11 directors as follows;
Attendance records
Name

Position

Annual Extraordinary
General
General
Meeting of Meeting of
Shareholders Shareholders

Board of
Directors

Nomination
and
Audit
Committee Remuneration
Committee

1. Dr. Chumpol Phornprapha

Chairman

1/1

1/1

5/5		

2. Mr. Raksanit Phornprapha

Director

1/1

1/1

4/5

3. Mr. Satitphong Phornprapha

Director

1/1

1/1

5/5		

4. Ms. Prathama Phornprapha
5. Mr. Prapol Phornprapha
		

Managing Director
Director / Deputy
Managing Director

1/1
1/1

1/1
1/1

5/5		
5/5

6. Ms. Penchan Klinboonnak

Director

1/1

1/1

5/5		

7. Mrs. Buskorn Liaummukda
		
8. Ms. Orapin Chartapsorn
		
		
9. Mr. Taveeb Chardtumrong
		
		
		
		
		

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

1/1

1/1

5/5		

1/1

1/1

5/5

4/4

1/1

1/1

5/5

4/4
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1/1

1/1

Attendance records
Name

Position

10. Mr. Surin Dhammanives
Independent Director /
		
Audit Committee
11. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director /
		
Nomination and
		
Remuneration Committee
Mr. Chakchai Panichapat
Advisor to the
		
Board of Directors

Annual Extraordinary
General
General
Meeting of Meeting of
Shareholders Shareholders

Board of
Directors

Nomination
and
Audit
Committee Remuneration
Committee

1/1

1/1

5/5

4/4

1/1

1/1

5/5		

1/1

1/1

5/5

1/1

2. The Management Team
		 As of December 31, 2017 the Management team consisted of 13 members as follows;
		 1. Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
		 2. Mr. Prapol Phornprapha
Deputy Managing Director
		 3. Mr. Aphichai Uemsathienporn
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. Pisit Piamsap
Senior Advisor
		 11. Mr. Thitiphol Luadpugdee
Senior Advisor
		 12. Mr. Kumpee Wangsunthorn
Senior Executive
		 13. Mr. Piti Ngamlert
Senior Executive
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• Organization Chart as of December 31, 2017
Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

Executive Board

Audit Committee

Risk Management Committee

Managing Director

Internal Audit Office

Office of Managing
Director
Deputy Managing Director

Assistant Deputy Managing
Director
Manager of Hire Purchase
Provinces 2

Assistant Deputy Managing
Director
Manager of Operation 1

Manager of Hire
Purchase 1

Manager of Operation 2

Manager of Hire
Purchase Provinces 1

Manager of Special
Liability Management
Regional Manager
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Accounting
Manager

Financial
Manager

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
similarsize. The remuneration is sufficient to attract
and retain qualified directors and management in
order to maximizing the company’s benefits.

Name

1. Ms. Orapin Chartapsorn
		

Position

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 2017 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 2017, total remuneration of the five Directors
who held the position as Independent Directors,
committee members and advisor to the Board of
Directors in the form of attendance fee are as
follows:
Attendance fee (Baht)
คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดand
Nomination
Audit
Board of
ค่าRemuneration
ตอบแทนกรรมการ
Director Committee
Committee

Independent Director /
280,000 180,000		
President of
Audit Committee
2. Mr. Taveeb Chardtumrong
Independent Director /
280,000 160,000
45,000
		
President of Nomination
		
and Remuneration
		
Committee / Audit
		
Committee				
3. Mr. Surin Dhammanives
Independent Director /
280,000 160,000		
		
Audit Committee
4. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director /
280,000		
40,000
		
Nomination and
		
Remuneration Committee
5. Mr. Chakchai Panichapat
Advisor to the
280,000			
		
Board of Directors
Total
1,400,000 500,000
85,000

Total
460,000
485,000

440,000
320,000
280,000
1,985,000
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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 2017, Management remuneration
for 14 members consisted of salary and bonus in
the amount of 39,035,174 Baht.
		 2) Other remuneration
			 2.1) Other Director remuneration – None
			 2.2) Other Management remuneration
		Provident fund
		 The Company contributes to the provident
Year 2017

fund for the Management at 3% of monthly salary.
In 2016 provident fund contributions for 3 members
of the Management team was 110,880 Baht.
4. Human Resources
		 As of December 31, 2017, the total number
employees at Thitikorn were 2,408 During the year
2017, total employee remuneration in the form of
salary, bonus, welfare, provident fund contributions
and others was 750.7 Million Baht for the Company
and 79.5 Million Baht for subsidiary companies.

Thitikorn Plc.

Subsidiaries

1,446

76

- Operations Office (Person)

17

157

- Accounting Office (Person)

35

4

- Hire Purchase Management and
Debt Collection Office (Person)

- Finance Office (Person)
- Special Liabilities Management Office (Person)
- Internal Audit Office (Person)
- Office of Managing Director (Person)

323
9

87

34
209

11

Total employees (Person)

2.073

335

Total employee remuneration (Million Baht)

671.2

79.5

		 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 2017 comprises monthly salaries,
wages and other benefits totaling of Baht 750.7
million.
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		 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.

Employees training records
Description
Number of employees
Training hours

Year 2015

Year 2016

Year 2017

1,109
6,654

1,356
8,118

2,350
14,100

		 Shareholding by the Directors and
Management
		 For the Year End 2016 and Year End 2017,
shareholding by the Directors presented in number

of shares including the securities holding of their
spouses and any minor children.
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1) Shareholding by the Directors
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dr. Chumpol Phornpraph
Ms. Orapin Chartapsorn
Mr. Taveeb Chardtumrong
Mr. Surin Dhammanives
Mr. Wiboon Perm-Arayawong
Mr. Raksanit Phornprapha
Mr. Satitphong Phornprapha
Ms. Prathama Phornprapha
Mr. Prapol Phornprapha
Mrs. Buskorn Liaummukda
Ms. Penchan Klinboonnak
Mr. Chakchai Panichapat

Shareholding (Shares)
As of
December 31, 2016

Change
+(-)

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
150,000 (0.03%)
-

(150,000)
-

Spouse

As of
Shareholding
December 31, 2017
Spouse
9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
-

15,366,666
50,000
6,000,000
-

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

Mr. Aphichai Uemsathienporn
Mrs. Supatcha Taveerak
Mr. Kumpee Wangsunthorn
Mr. Taweesak Charoensakyothin
Mr. Piti Ngamlert
Mr. Prasit Sainonsee
Mr. Somboon Narasunthornkun
Mr. Pisit Piamsap
Mr. Thitiphol Luadpugdee
Mr. Santi Inkaew

Shareholding (Shares)
As of
December 31, 2016

Change
+(-)

33,000 (0.007%)
-

-

Spouse

As of
Shareholding
December 31, 2017
Spouse
33,000 (0.007%)
-

* Remark : Disclosed information only on the Management besides those who are the Directors.
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-

BOARD OF DIRECTORS PROFILE
Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
Age
Shareholding
Education:

76 years
3.07%
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, Chiengmai University
Honorary Doctor’s Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania, U.S.A.
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, National Institute of
	  Development Administration
Honorary Doctor’s Degree in Quality Management,
	  Rajabhat Suan Sunanta Institute National Defence College, Class 1
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.

Ms. Orapin Chartabsorn
Age
Shareholding
Education:

Independent Director and President of Audit Committee

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

69 years
None
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.

Mr. Surin Dhammanives
Age
Shareholding
Education:

Independent Director and Audit Committee

72 years
None
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
Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017
in the previous year	  Thai institute of Directors (IOD)
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.

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

Independent Director and Nomination and
Remuneration Committee

Age
60 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.

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

Director

Mr. Satitphong Phornprapha

Director

Age
71 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.
2003-Present Executive 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.
Age
68 years
Shareholding
2.60%
Education:
Master of Economics, University of Detroit, MI., U.S.A.
Training Program
Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007,
	  Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year
None
Date of appointment
6 June 2003
Experience:
Listed Company
2003-Present Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company
and other organization
1997-Present Managing Director, SPSU Plc.
2002-2010
Executive Director, Thailand Motorcycle Essembly Association
1980-2010
Managing Director, Zinphol Co., Ltd.
1979-Present Director, S.P. International Co., Ltd.
1989-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
1994-2006
Chairman, C.V.A. Co., Ltd.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Prathama Phornprapha
Age
Shareholding
Education:

Director

48 years
5.51%
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.
2003-Present President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company
and other organization
2017-Present Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
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
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Mr. Prapol Phornprapha

Director

Age
44 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.
2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company
and other organization
2017-Present Managing Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
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
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Mrs. Buskorn Liaummukda

Director and Nomination and Remuneration Committee

Age
58 years
Shareholding
None
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.
2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
2010-Present President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
1994-2017
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Penchan Klinboonnak

Director

Age
63 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.
2014-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
2014-Present Risk Management Committee, 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.
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MANAGEMENT PROFILE
Ms. Prathama Phornprapha
Shareholding
Education:
Experience:

5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
2003-Present
Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
2003-Present
President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
2017-Present
Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
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.

Mr. Prapol Phornprapha
Shareholding
Education:
Experience:

Managing Director

Deputy Managing Director

5.11%
B.S., Babson College, MA., U.S.A
2003-Present
Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
2003-Present
Executive Director, Thitikorn Plc.
2017-Present
Managing Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
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
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Mr. Aphichai Uemsathienporn Assistant Deputy Managing Director
Shareholding
Education:
Experience:

None
M.B.A., Burapha University
2015-Present
Director, Chayapak Co., Ltd.
2014-Present
Director, Suosdey Finance PLC
2014-Present
Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
2010-Present
Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
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.

Mr. Prasit Sainonsee
Shareholding
Education:
Experience:

Assistant Deputy Managing Director

0.007%
B.A Law., Ramkhamhaeng University
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.

Mrs. Buskorn Liaummukda

Accounting Manager

Shareholding
Education:
Experience:

None
B.A., Thammasat University
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.
2003-Present
Executive Director, Thitikorn Plc.
2010-Present
President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2002-Present
Director, C.V.A. Co., Ltd.
1994-2017
Accounting Manager, Thitikorn Plc.
Remark: Mrs. Buskorn Liaummukda has been resigned from Management since December 31, 2017.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mrs.Supatcha Taveerak
Shareholding
Education:
Experience:

None
Political Science Ramkhamhaeng University
2016-Present
Senior Advisor-Internal Audit Management, Thitikorn Plc.
2013-Present
Risk Management Committee, 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.

Mr. Kumpee Wangsunthorn
Shareholding
Education:
Experience:

Senior Advisor-Internal Audit Management

Senior Executive

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2015-Present
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2014-Present
Director, Chayapak Co., Ltd.
2014-Present
Director, C.V.A. Co., Ltd.
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.

Mr. Taweesak Charoensakyothin
Shareholding
Education:
Experience:

Regional Manager

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

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Piti Ngamlert
Shareholding
Education:
Experience:

Senior Executive
None
B.A Finance, Ramkhamhaeng University
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.

Mr. Somboon Narasunthornkun

Manager of Operation 1 and Acting Operation
Manager of Division 2

Shareholding
Education:
Experience:

None
Diploma – Faculty of Management, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
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. Pisit Piamsap

Senior Advisor

Shareholding
Education:
Experience:

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2006-Present
Director, C.V.A. Co., Ltd.
2010-Present
Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
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.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Thitiphol Luadpugdee
Shareholding
Education:
Experience:

Senior Advisor

None
B.A., Srinakarinwiroj University
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.

Mr. Santi Inkaew

Acting Internal Audit & Debt Collection Manager

Shareholding
Education:
Experience:

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2016-2018
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.
Remark: Mr. Santi Inkaew passed away on January 21, 2018.

Mr. Pornsak Kiranasopon

Senior Advisor

Shareholding
Education:
Experience:

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2006-Present
Director, C.V.A. Co., Ltd.
2016-2017
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.
Remark: Mr. Pornsak Kiranasopon has been resigned from Management since April 3, 2017.

Remark: Include holdings by spouse and minor children
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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.
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:
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- Establish the business operation policies
to ensure fair and equal treatment for
customers and all stakeholders
- Supervise to ensure the operations of the
Company are conducted with competence
and effectiveness under appropriate
internal control system and risk management
in order to create sustainable values of
the Company.
- Avoid conflict of interest and enhance
transparency and audibility in conducting
business.
- Impose policy for Directors, Management
and employees to strictly comply with
the code of conduct.
Business Ethics
The Company recognizes the importance to
maintain good reputation and confidence in the
Company. Code of Conduct is set up to provide
guiding principles of good corporate governance
to the directors, management, and employees in
performing their duties. Internal Audit Office and
Audit Committee are in charged with performance
monitoring in accordance with the code of business
ethics.
The principle of good corporate governance
for listed companies 2012 comprises the principles
and the recommended best practices that are
presented in 5 categories, namely:
1. Rights of shareholders
2. Equitable treatment of shareholders
3. Role of stakeholders
4. Disclosure and transparency
5. Responsibilities of the Board

The Board of Directors places great importance
on enhancing the directors’, executives’ and staff’s
awareness of their roles and responsibilities in
good corporate governance set forth by the Board.
Corporate governance policy and business code
of conduct are regularly communicated to the
executives and employees at all levels via channels
as follows;
1. Business code of conduct
2. Good corporate governance policy
3. The Company’s website, Investor
Relations section
4. Orientation of new staff
Rights of Shareholders
The Board of Directors recognizes the
importance of the rights and confidence of
shareholders. The Board has set a guideline for
protection of the basic rights of shareholders which
include buying, selling, or transferring shares;
receiving their rightful portion of Company profits;
obtaining relevant and adequate information of the
Company; attending and voting in the shareholders’
meetings, and making decisions on any transactions
that significantly affect the Company, including the
following principles:
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 2017, the Company convened the
Annual General Meeting (AGM) on April 26, 2017
and the Extraordinary General Meeting (EGM) on
September 27, 2017. 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.
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8. The Company regularly disseminates
information to shareholders via the Stock Exchange
of Thailand’s (SET) channel and the Company
website.
9. The Company sets up a channel for
minority shareholders, to contact Independent
Directors directly via e-mail addresses of the
Corporate Secretary.
Equitable Treatment of Shareholders
The Company values and treats all shareholders
fairly and equally through the following actions:
1. The Company publishes invitation to the
shareholders’ meeting together with meeting
agenda on the Company’s website in advance by
35 days prior to the meeting date. This is to allow
the opportunity for Shareholders to Study relevant
information in advance prior to meeting invitation
is delivered.
2. The Company provides opportunity for
shareholders to propose items for the agenda of
the shareholders’ meeting or submit queries prior
to the meeting date which is announced to all
investors via SET news portal and publicized on the
Company’s website up to six months in advance.
Criteria for agenda proposals and considerations are
clearly defined on the Company website.
3. The Company provides opportunity for
each shareholder to nominate persons qualified to
be the directors in compliance with the criteria
established by the Company and with nominated
persons’ consent. The Company then process
further via the Nominating Committee and disclose
the nomination procedure through the Stock
Exchange of Thailand’s information dissemination
channel and the Company’s website six months
in advance of the Annual General Shareholders’
Meeting.
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4. The Company prepares invitation to the
shareholder meeting in both Thai and English and
publicizes on the Company’s website
5. The meeting is conducted in accordance
with the order of agenda as arranged in the notice
of the meeting, additional agenda item should not
be proposed without advance notification being
made to all shareholders, so that shareholders will
have enough time before making decisions.
6. On the agenda for appointment of
Directors, voting ballots shall be provided and shall
be voted individually. All voting tickets are collected
from each shareholders including the voting for,
against and abstain on the agenda.
7. The Company sends proxy forms which
allow shareholders to specify their voting decision
together with director profiles for the shareholders’
selection on proxy appointment of independent
directors to attend the meeting on their behalf.
8. Directors are obligated to annually report
on their own and any other related persons’ interest
in relation to the management of Company and
shareholdings in the Company to the Board of
Directors.
9. During the consideration of connected
transaction, or transaction that may cause conflict
of interest the director or management with conflict
of interest will abstain from any considerations and
voting for the approval on the transactions.
10. The Board of Directors has established
measures to prevent transactions that may result
in a conflict of interest and refrain Directors and
Executives from using inside information of the
Company for their own benefits, as follows:
Transaction that may cause conflict of interest
Please refer to Authority and Responsibilities
of the Board of Directors under Sub-committees
section.

Control of Inside Information
Please refer to Controlling the use of inside
information under Sub-committees section.
Roles of Stakeholders
The Company recognizes the importance of
the rights of stakeholders such as shareholders,
customers, business alliances, creditors, investors,
society, related government agencies, employees
and local community where the Company located.
The Company has therefore incorporated in its
Good Corporate Governance principles posted
on the Company’s website as follows:
1. The Company determines to operate in
the business with honesty and integrity by adhering
to the sustainable business development in order
to generate acceptable investment return.
2. The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
3. The Company treats creditors in accordance
with the agreed conditions or trade agreements and
also provides creditors with complete and correct
information to prevent any impacts that may result
in damage to the creditors. The Company complies
with loan agreement conditions including borrowing
objective, repayment, collateral and other covenants.
In the event that the Company is unable to perform
any of its obligations under the agreement, the
advance written notice will be provided to the
creditor in order for both parties to use all reasonable
efforts to remedy the issue. The Company has
never defaulted on any loan conditions with the
financial institutions.

4. The Company determines to create
customer satisfaction and effectively protect the
rights of customers including keep all information
confidentially. In this regard, the Company was
awarded certificates from the Office of the
Consumer Protection Board (OCPB) in 2001 for its
hire purchase contracts being fair to consumers.
5. The Company has followed its guidelines
in order to express responsibility to the public
sector by strictly follow the provisions of laws and
regulations issued by supervisory agencies. The
Company readiness to provide complete and
accurate information in response to request made
by government agencies to show its transparency,
as well as fostering confidence and mutual trust.
6. The Company treats all competitors fairly
by adhering to the best competition practices,
the Company does not have any litigation case with
any of its competitors.
7. The Company has clear policy regarding
to safety issues, welfare, employee rights as well as
equal treatment to the Company management
and employees in order to provide them with
appropriate compensation. The Company’s
provident fund was established for the employees’
long term benefits. The Company treats every
employee fairly and provides employees with
reasonable welfares which comparable 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.
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Health and Safety Statistics
Average days absent from work of employees
Sickness absence (Days/Person)
Work related injury and sickness absence (Days/Person)
Accident (Times)
Work related death (Person)
The Company provided internal training
courses to all staff levels, including management.
There are also training courses and seminars
organized by external institutions including
professional training, information technology,
safety, environment, business administration and
management as well as walk rally to promote
staffs unity and team work. In addition, Safety
Riding training course has been provide to field staff
to reduce accident rates from motorcycle riding.
8. The Company has developed channels
for stakeholders to file complaints to the Board of
Directors regarding any suspicions about any illegal
or unethical conduct, incompleteness of financial
data and internal control system. Stakeholders
are able to file complaints to the Whistleblowing
Committee and specified authority in order to
determine examination process, investigate and
report to the Managing Directors and Audit
Committee for taking proper action.
The Whistleblowing written policy is posted
on the Company website in order to acknowledge
employees of processes and procedures for
reporting misconduct incidents.
To protect the complainants, the complainants
may choose to have their names revealed or
concealed. The Company will keep the name of
the complainant confidential and will reveal it only
180

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

2015

2016

2017

3.3
0.6
11
1

4.0
7.9
11
-

4.2
1.5
2
1

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
3. Telephone number :
02-3107011, 02-3107110
4. Facsimile number : 02-3183339
5. Independent Director via website :
www.tk.co.th
6. The Company’s secretary :
filling in the “Whistleblowing form”
posted on website www.tk.co.th
7. Email address:
Investor@tk.co.th or submission by mail.
For complainants’ confidence, the Company
place importance on keep information confidential.
The complaint will be forwarded to committee
and only concerned and responsible person.
There is no compliant addressed to the
Company during the year 2017, 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 2017, 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
8 times
institutional investors and managements
• Questions and answers through
40 times
telephone conversations
• Business trips, meetings with
3 times
shareholders and investors
• Opportunity day participations
4 times
Investors can view the live Opportunity day
webcast and its re-run via website www.set.or.th/
oppday as well as easy access through Company
link www.tk.co.th.
The Company has set up channels for
equitable access to its information include not
only dissemination channels of the Stock Exchange
of Thailand, the Annual Registration Statements

(Form 56-1) and the Annual Report, but also
through the Company’s website both in Thai and
English versions. The Company recognized that
proper disclosure would build confidence and
company values. The Company has appointed
Corporate Secretary to regularly updated disclosure
information.
Regardless of Investor Relation Department,
investors and shareholders can contact Managing
Director Office for further company information by
telephone at 02-3107110, 7112 during business
hours or by fax at 02-3183339 or email at Investor@
tk.co.th and our website at www.tk.co.th
Disclosure of significant financial and nonfinancial information of the Company covers:
• Disclosure of the Company financial
statements such as annual financial report
and quarterly financial reports which
demonstrate company financial status
and performance. Financial statements
must be audited or review by the auditors
under the list approved by the office of
the Stock Exchange Commission and
approved by the Board of Directors.
The Board of Directors is accountable for
accuracy, completeness and reliable of
the Company’s Financial Statements and
financial information as appeared in the
Annual Report. The Company’s and
subsidiaries’ financial Statements are
prepared in accordance with the
generally accepted accounting standards
by using accounting policies that are
appropriate, complete and adequate for
safe guarding the Company’s assets and
preventing any fraud, taken on the regular
basis. Important information are also
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•
•
•
•
•

adequately disclosed within the notes
to financial statements. The Board of
Directors has appointed the Audit
Committee to review the financial
statements, connected transactions and
internal control. Audit Committee provides
reports on audit issues to the Board of
Directors prior to disclose to shareholders.
The Board provides the Statement of
the Board of Directors’ Responsibility for
Financial Statements, which included in
the Annual Report.
Disclosure of the names and profiles of
directors, sub-committee members and
executives
Disclosure of remuneration policy for
directors and executives.
Disclosure of directors’ and executives’
holdings of the Company securities.
Disclosure of transactions with conflicts of
interest.
Disclosure of the roles taken and duties
performed by the Board of Directors and
sub-committees during the year, such as
each director’s meeting attendance
records.

Responsibilities of the Board

Board Structure
The Board of Directors consists of individuals
who are knowledgeable, competent and experienced
in business operations with well understand of their
roles, duties and responsibilities in order to conduct
duties efficiently.
The Board of Directors has participated in the
derivation of vision, missions and strategies as well
as regulated, monitored and assessed to ensure that
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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. At present, none of
the Company’s directors hold the director positions
in more than three other listed companies, which
in compliance with the Stock Exchange of Thailand.
Managing Director is not allowed to hold
the position of director in other listed companies
exceeding five companies.
Ms. Prathama Phornprapha, Managing
Director does not hold the director positions in
other listed company aside from the Company’s
subsidiaries

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. In addition, 4 independent directors are
appointed to the board of directors (36.4% of total
members) to provide effective checks and balances
on the powers.
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 August 25, 2017),
however, the Board of Directors consists of 4
independent directors or 36.4% of total members
can effectively check and balance power. The
Chairman independently performs his duty and does
not influence or convince other directors during
discussions, encourages all directors to discuss and
express opinion openly by giving sufficient time to
find mutual resolution on all matters considered at
the Board of Directors’ meeting.
5) The Company appoints Corporate Secretary
on the following roles and responsibilities as required
by law.
1. To provide advice, support and
guidance to the Board of Directors on governance,
compliance and regulatory matters
2. To assist in the implementation of
good corporate governance strategies and ensure
that the board’s decisions and instructions are
properly carried out and communicated

3. To prepare and filing all of the important
documents
		 - The register of directors
		 - Notice and minutes of the board
meeting, annual report, notice and minutes of
shareholders meeting
4. To assist the board of directors to act
properly with due care
5. To communicate with the shareholders
as appropriate
6. To communicate and liaise with the
related governing authorities
6) Clearly define and separate roles and
responsibilities of the Board of Directors, the Audit
Committee, and the Managing Director. Trainings
are regularly provided to the employees regarding
their roles and responsibilities. The Company
carefully reviews any item that could be construed
as a conflict of interest.
7) Oversee to ensure that the Managing
Director manages the Company in accordance
with the policy.
Board Meeting
1) Board of Directors meetings are regularly
scheduled and extraordinary meetings may be
scheduled as necessary with clear agenda. Notice
of the meeting is sent out at least 5 days prior to
the date of the meeting so as to provide sufficient
time for the Board of Directors to study and review
the information. The Chairman of the Board always
promotes transparent consideration and allocates
adequate time and opportunities for the Directors
consideration and discussion.
2) Every director is obligated to attend
more than 75% of the Board of Directors meetings
arranged during the year.
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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,
184

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

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.
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 2017, there are 5 Board of Director
meetings and 4 Audit Committee meetings. Details
of directors and members of each committee’s
attendance are presented under the Management
structure section.
Self-assessment of the Board of Directors
and Sub-committees
In 2017, the Board of Directors has formulated
self-assessment procedures to assess on the
performance as a whole board and committees
and of individual director including the Managing
Director. The self-assessment form from the Stock
Exchange of Thailand has been adapted for the

Board of Directors to review the performance and
specify the problems and obstacles during the
past year for achieving more effective operation.
Self-assessment of performance of the Board of
Directors and sub-committees were conducted as
a whole and individual by referring to the guidelines

of the Stock Exchange of Thailand and revising as
appropriated for the Company. 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
2017
Assessment Topic

Full Obtained
Score Score

%

Results

2016

%

Results

Total

228

226.27

99.24% Excellent

98.84% Excellent

1. Structure and Qualification of the Board of Directors

52

51.82

99.65% Excellent

99.30% Excellent

2. Roles and Responsibilities of the Board of Directors

68

67.82

99.73% Excellent

98.93% Excellent

3. Board of Directors’ Meetings

36

35.36

98.23% Excellent

98.48% Excellent

4. The Board’s Performance

28

27.91

99.68% Excellent

100.00% Excellent

5. Relationship with Management

20

19.91

99.55% Excellent

99.09% Excellent

6. Development of Directors and Executives

24

23.45

97.73% Excellent

96.59% Excellent

2017

2016

		The Audit Committee self-assessment results
Assessment Topic
Total

Full Obtained
Score Score

%

Results

%

Results

204

199.33

97.71% Excellent

96.41% Excellent

8

7.67

95.83% Excellent

87.50% 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

70.67

98.15% Excellent

96.30% Excellent

5. Meeting of the Audit Committee

36

35.33

98.15% Excellent

98.15% Excellent

6. The Committee’s relationship with Management,
internal auditor and external auditor

48

46.33

96.53% Excellent

94.44% Excellent

7. Training and resources

8

7.33

91.67% Excellent

95.83% Excellent

8. Other matters

8

8.00

100.00% Excellent

100.00% Excellent

1. The Audit Committee charter
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		 Individual Director self-assessment results
2017
Assessment Topic
Total

Full Obtained
Score Score

%

Results

44

43.55

97.71% Excellent

8

8.00

95.83% Excellent

2. The board meeting

16

15.64

97.73% Excellent

3. Roles, duties and responsibilities of the board

20

19.91

99.55% Excellent

1. Board structure and qualifications

Managing Director Evaluation
To conduct assessment of Managing Director’s
performance at least annually using guideline
provided by the Stock Exchange of Thailand (CEO
Evaluation Form) which evaluate on the following
criteria; (1) Leadership (2) Strategy formulation
(3) Strategy execution (4) Financial planning/
Performance (5) Relationships with the Board
(6) External Relations (7) Human Resources
Management/Relations (8) Succession (9) Product/
Service Knowledge (10) Personal Qualities.
Evaluation process are as follows:
1. The Board of Directors evaluate the
performance of the Managing Director at
lease annually.
2. The Company Secretary summarizes
and reports the Managing Director’s
performance evaluation results to
The Board of Directors.
The Managing Director’s performance
evaluation results are personal and should not be
disclose.
Remuneration of Directors and Management
Remuneration of Directors and Management
are presented under the Management structure
section.
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Development of Directors and Executives
The Board of Directors encourages and
provides knowledge and educations for the person
relevant to the corporate governance, such as
Directors, Audit Committee members, Independent
Directors and the Corporate Secretary. Directors
and Executives are 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.
Once a new director is appointed, management
should arrange for the essential information including
Company’s regulation, Good Corporate Governance
principles and business ethics, the Company’s
business nature and operations as well as trainings
beneficial to a listed company directorship for
enabling the director to fully perform his/her
duties, which is in accordance with the Board’s
development policy.
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, 2017 the Board of
Directors consisted of 11 skillful, qualified and
experienced 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 Independent
		
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.
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.
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The Board shall ensure that management team
adopts and implements the policies based on the
approved business plan and budget efficiently and
effectively based on balancing short and long-term
goals for 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
188

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

Commission regarding Director practice
on acquisition or disposition of securities
and conflicts of interest reporting.
5. Internal Control and Internal Audit Systems
The Board of Directors has established an
effective internal control and internal audit systems
for the Company, as well as having regular monitoring
and review to ensure effectiveness of the systems.
The Board of Directors has realized the
importance of internal control, both in management
and operations level. Responsibilities of each
management and employee were stated clearly
including management, supervision, financial control,
risk management, and asset utilization. Closely
monitoring, control and assessment are regularly
conducted and reported to the responsible
management of each department and the Board of
Directors.
The Board of Directors has also realized the
presence of the Internal Audit unit to ensure that
internal audit, business operation and activities
of the Company are undertaken in line with the
established policies with efficiency and in
compliance with laws and regulations applied.
The Internal Audit unit will perform audit function
and submit the audit report directly to the Audit
Committee. From past experience, no major
setbacks or errors were found and the operations
worked as planned.
6. Risk Management
The Board of Directors places great importance
on effective risk management, by establishing risk
management policy and framework to regularly
monitor effectiveness of the risk management.
The Company is in finance industry, therefore,

careful financial management must be taken by
establishing risk management measures to prevent
and mitigate risk and its effect on the Company’s
operations. This includes stringent credit approval
applied for both customers and employees.
Risk Management Committee has been assigned to
regulate and support the risk management practice
of the Company on various aspects, and provide
suggestions and comments to the Board of Directors.
Risk Management Policy
• Establish proper and adequate risk
management process, guideline and measures.
• Determine risk appetite and risk events
or level as early warning idicators.
Risk Management Guideline
The Board of Directors has established the
“Risk Management Committee” to be responsible
for
• Identify risk factors and seek measures
to mitigate or minimize the risks to prevent impact
on the Company’s operations and stakeholders,
• Early recognize of warning signs and
irregular transactions, enabling timely implementation
of strategies, plans and methodologies,
• Review risk management policy and risk
management system at least once a year and every
time there is a significant change in risk level to
ensure effectiveness. This includes early recognition
of warning signs and irregular transactions
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, 2017 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.
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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,
		 completeness and trustworthiness
		 of the Company’s financial report,
2) An opinion on the adequacy of the
		 Company’s internal control system,
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3)
		
		
		
		
4)
		
5)
		
6)
		
		
		
7)
		
		
		
8)
		

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,
An opinion on the suitability of the
auditor,
An opinion on the transactions that
may lead to conflicts of interest,
The number of the audit committee
meetings, and the attendance of
such meetings by each committee
member,
An opinion or overview comment
received by the Audit Committee
from its performance of duties in
accordance with the charter, and
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, 2017 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, 2017 the Risk Management
Committee consisted of 5 Directors as follows;
1. Mrs. Buskorn Liaummukda
President of the
		
Risk Management
		
Committee
2. Mr. Pisit Piamsap
Risk Management
		
Committee
3. Mr. Aphichai Uemsathienporn 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.
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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, 2017 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

192

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

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 in
order to meet the objectives assigned by
the Board of Directors.
3. To conduct normal business transactions
and enter into contractual obligation.
4. To manage the Company business and its
affair in accordance with the Company
Articles of Association, Shareholders
approval and/or the Board of Directors’
approval.
5. To review and report quarterly financial
statements which have been reviewed
and approved by the Audit Committee
to the Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission of
Thailand.
6. To responsible in any tasks assigned by
the Board of Directors, however, any
tasks assigned have to comply with laws,
rules and regulations. Any executive
or person that might have conflicts
of interest with the Company and its
subsidiaries does not take part in any
irregular business transaction or terms and
conditions trading. The transactions
are to be reported to the Board of
Directors in accordance with the rules
and regulations imposed by the Stock
Exchange of Thailand.
7. Having authority to approve and proceed
as follows;
7.1 Authorities to approve credit facilities
and credit limit

Unit : Baht
Authority to approve
credit facilities
Manager of Hire Purchase
Assistant Deputy
Managing Director
Deputy Managing Director
Managing Director
Executive Board

Motorcycle

Motorcycle
Big Bike

Used Car
(Second
hand car)

New Car

Other
Credits

125,000
< 150,000

800,000
<1,000,000

800,000
<1,000,000

1,800,000
< 2,500,000

75,000
< 120,000

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

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

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

7.2 Authority to sign MOU (Memorandum
of Understanding), Confidentiality
Agreement, Letter of Intent and a
preliminary agreement to buy or sell
assets, liabilities or business. Rent or
lease the property between the parties.
Summarize and present to the Board of
Directors for consideration and approval.
7.3 Authority to apply for credit facility
and issue bonds for the Company’s
business operation under the following
conditions;
7.3.1 Amount per transaction is not
exceeding Baht 1,000 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.

< 5,000,000 < 2,500,000
< 10,000,000 < 20,000,000
> 10,000,000 > 20,000,000

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.
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3. Board vision and strategic thinking as well
as morality and ethics which lead the
Company to sustainable growth.
4. Do not seek personal or related person
benefit from insider information or
disclose confidential information to the
Company’s competitors or any execution
that might cause conflicts of the interest.
5. Dedicate time and effort for the highest
benefit of the Company.
6. Have not been convicted of fraud or
illegal activities either personal or on
behalf of company.
7. Perform his/her duty within the govern
scope and responsibilities.
In accordance with the Company’s Articles of
Association, at each Annual General Shareholder’s
Meeting, one third of the Directors are required to
resign by rotation. Then, Directors will be selected
and appointed as per the Shareholders’ approval
under the following procedures. In case that the
nominated Director was not the former Director, the
Company will provide adequate personal profile for
the Shareholders’ considerations.
(1) Each Shareholder will have one vote for
each share held.
(2) Each Shareholder may exercise up to
the total amount of the votes entitled
(as per above) in order to elect of any
one person being proposed for a
Directorship, and may allocate or divide
out the total amount of votes entitled
among several candidates.
The candidate receiving the highest votes in
the respective order of voting will be selected
and appointed as a Director to complete the total
number of Directors of the Company as agreed.
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In the event of two persons having the same highest
number of votes that may result in a situation that
the number of Directors of the Company exceeds
the agreed total, then the Chairman will then have
the deciding vote to elect only one person to be
appointed as a Director.
• Nomination of Managing Director
The Executive Board shall identify and
propose qualified nominees to the the Nomination
and Remuneration Committee’s consideration and
further recommendation to the Board of Directors
for approval. Nomination and Remuneration
Committee shall consider on the candidates’
character, technical competence, and employment
experiences that are useful to the Company. The
successful candidate should well understand
the Company’s business and share the Board’s
operating philosophy in order to ensure that the
Company’s goals are met.
• Nomination of Executives
The Company select appropriate persons
with knowledge, capability and moral to be
nominated as the Company’s Executives. The staff
development program has been established to
prepare the Company’s employees for being
promoted to Executive positions in the future.
Through staff competency assessment, employees
who meet competency requirements will
be assigned for more challenging work and
higher level of responsibility. The Company has
development plan for employees in every level to
ensure readiness for replacement.
• 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 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 2017, 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 2017, the Company and its subsidiaries
paid auditor fee as follows: 			
Unit : Million Baht

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

Auditor fee

Non-audit service fee

3.16

None
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7. Good Corporate Governance in other matters
During the years 2007 to 2017, 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 2017, 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.
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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.

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 IT technology to improve
operation and service efficiency which lead to the
creation of 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
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Company’s regulations and abide to the
business ethics in performing duties and
decision making with honesty.
- Code of conduct
The Company has established the code
of conduct and communicated to all
employees, including new employees,
to ensure mutual knowledge and
understanding on business ethics in
order to create confidence among
shareholders and all stakeholders and
provide competitiveness and long term
success to the Company.
Corporate Social Responsibility
		 The Company’s Corporate Social Responsibility
policies are as follows:
		 1. General social responsibility to concern
of best outcome for all stakeholders including
customers, employees, business partners,
competitors, shareholders, community, society
and environment for ensuring all parties’ satisfaction
based on fair and transparent treatment.
		 2. Corporate social responsibility activities
are incorporated into the Company’s normal
business transactions (CSR in process) which are
part of the responsibility of every employee.
		 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
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employees are equally treated and given
opportunities to develop themselves for
professional advancement to ensure
sufficient capabilities to perform their
duties. Executives and employees 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 2017, the Company has not
received any complaints relating human rights
violation from employees, suppliers and other
stakeholders which building the confidence that
the Company’s operation has not cause or possible
to cause adverse impact to communities and
society.
Human Resources Development
1. Employee compensation and benefits
		 The Company provides fair remunerations
appropriate to the responsibilities and work
performance of each employee. Various benefits
are also provided to employee in addition to those
governed by laws such as performance bonus,
employee rewards program, provident fund and
annual physical check up arrangements.
2. Competency Development
		 The Company is confident that personnel
development by various methods is important
to encourage employees 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;
			 - Development according to training
by the position and years of service so the employees
will be equipped to handle and manage for each
position according the Company’s expectations.
			 - In-house Seminar, the experienced
staff from various aspects will be assigned 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 benefits to relieve
			 employee’s financial burden which related
			 to medical treatment fees for both cases
			 of in-patients and outpatients.

		 			
			
			
			
			
			
			
			

Various employee wellness programs,
the exercising facilities are available to
relief employees from work and join the
activities together. The Company also
sponsors in employees’ sport activities
since 2009 to create a harmonious
workplace, strengthen teamwork, and
provide learning and development
opportunities to the employees.

4. Employee disaster relief program
		 The relief program exists to help employees
affected by natural disasters such as floods and
rainstorms whose assets were destroyed to recover
and replenish basic necessities in return to work and
living.
		 On January 19, 2016, Thitikorn Plc. group
in collaboration with the Company’s Executives
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, fire drills and safety trainings
has been continuously organized. The Company
has set up working environment and facilities with
sufficient safety equipment 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.
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- 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 continually granted each year to the
eligible dependent children of employees
which are awarded for school years from
kindergarten up to university level.
- Housing loan granted by Government
Housing Bank in the amount of 100% of
home appraisal value or purchase price
with a low interest rate.
- Other welfare benefits including
weddings ceremony, funeral ceremony
for employee or employee’s immediate
family member.
- The employee recognition program with
annual financial reward is launched to
enhance morale and motivate outstanding
employee performance and dedicated
service
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• Corporate Social Responsibility in Business
		 Partner’s and Shareholder’s Perspectives
1. Ethical Business Operation:
			 The Company has operated the business
by adopting the principles of the good corporate
governance to ensure transparency and audibility.
Information are completely disclosed to
shareholders and investors in a timely manner.
The Company has developed channels for
stakeholders to file complaints regarding operating
results, poor service, any suspicions about any
illegal or unethical conduct of management or
employee via Investor@tk.co.th or contact the
Independent Directors via website http://www.tk.co.th.
		 2. Fair selection of business alliances:
			 The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
		 3. Adhering to trade agreement
			 The Company treats creditors in accordance
with the agreed conditions or trade agreements and
also provides creditors with complete and correct
information to prevent any impacts that may result
in damage to the creditors or financial institution.
The Company complies with loan agreement
conditions including borrowing objective, repayment,
collateral and others covenants. The Company
will discuss with the creditor in advance if any
foreseeable default risk.
		4. No infringement of intellectual property
			 The Company respects other people’s
intellectual property. Any business activities
dealing with other’s intellectual property either
copy, modify or publish have to be permitted by

the owner. Intellectual property is not infringed if
there is no commercial impact on the intellectual
property owner because of the use.
• Corporate Social Responsibility in
		 Community’s and Society’s Perspectives
1. The Company has constantly conducted
CSR activities including collaboration with
business alliances 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 student’s
study. The Company policy is to promote
safety workplace, without adverse impact
to people, community and environment
by efficiently use of energy, water and
electricity resources.
5. In 2011, the Company helped flood
victims by donating 15,000 emergency
survival bags individually pack by the
Company staffs. Over 250 staffs of the
Company and related companies
volunteered to help the Red Cross and
the Stock Exchange of Thailand to pack
emergency survival bags for donating
to flood victims.

6. An incentive trip is one of the Company
continual activities over the past 20 years,
which aim to strengthen relationships
between the Company managements
and its business alliances.
7. In 2012, the Company celebrated its 40th
Anniversary with a special prizes giveaway
campaign worth 40 Million Baht for the
Company motorcycle hire-purchase
customers.
8. In January 2014, the Company donated
2,320 blankets to victim in northern
provinces and north-eastern part of the
country.
9. On January 7, 2016, Thitikorn Plc. contributed
Baht 15,000 to Balae Religious school,
Banpa Community Centre, Pattanakarn
Road, Suanluang Sub-district, Suanluang
District, Bangkok in order to support the
purchasing of school supplies.
10. On January 9, 2016, the Company contributed
Baht 50,000 to the Ramathibodi
Foundation for funding the Fat Off
program, to promote the program for
good health to employees.
11. On January 29, 2016, the Company hosted
a supper at and donated money and
other amenities totaling of 27,600 Baht
to Rangsit Babies’ Home Orphanage.
12. On December 13, 2016, the Company
donated sports equipment worth 6,939
Baht 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’
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14.
15.

16.
17.
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employees and also for charity. Total
304,800 Baht has been raised for charity
from running within a determined finish
time and distance.
The Company donated 5,500 Relief bags
worth 700,000 Baht for flood-affected
residents in southern provinces
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 floodaffected 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.
The Company provided scholarship of
5,000 Baht for children of police officers
on the occasion of Children’s Day 2017
Executives and employees have joined a
volunteer activity and donated school
supplies for development of Wat Tanode
school, Ayutthaya province. Part of
donation from TK & SPI MINI MARATHON
to cerebrate 45 th anniversary of the
Company was used for sponsoring
the camping activity for improvement
of school building and infrastructure
including playground and school front
and back yards, maintenance, painting,
donation of books for library, library
area arrangement and improvement of
computer room. The Company also
donated computer screens to support
education, examined drinking water
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system for children’s healthy, repaired
electrical system and donated movable
amplifier to the school. The Company
will continuously emphasize on education
support and other social activities by
realizing the importance of social
responsibilities and making positive
contributions to the community.
18. Ms. Pattama Pornprapa, Managing Director,
Mr. Praphol Phornprapha, Director and
Deputy Managing Director together
with Executives dedicate donation to
Ramathibodi Foundation to support the
building of the new Chakri Naruebodindra
Medical Institute, Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital at Ramathibodi
Foundation under the royal patronage of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn. The donation is partly derived
from TK & SPI MINI MARATHON activity to
celebrate TK’s 45th Anniversary recently.
19. The Company collaborated with AP
Honda Safety Driving Center to provide
training for safe driving to TK staff from
nationwide. Training objectives are to
promote safe riding for motorcycles,
road safety awareness and traffic rules
following. The road safety training
programs are divided into 21 sessions,
of which 900 staff have attended. The
latest program was Honda Safety Riding
Park Phuket (Basic Course) which includes
both classroom and on-cycle instructions
for basic motorcycle operation such as
pre-riding safety inspection, proper
posture, effective throttle motor controls
and braking techniques. The goal is to

reduce the accident involvement of TK
staff who are motorcycle riders.
20. On September 4, 2017 TK hosted a blood
donation activity “Jak Kai Pu Hai Soo Jai
Pu Rub” to raise the blood supply for
Thai Red Cross Society. The activity was
conducted in Bangkok and at branches
in every region and received 107,000 cc.
of blood. TK also contributed Baht
100,000 to the Thai Red Cross Society.
21. In 2017, TK celebrates the company’s 45th
anniversary with a “Bin Kin Tiew” Lucky
Draw Contest for customers and business
alliances to win free package tours to
Japan, South Korea and Taiwan. The
program offered 450 rewards worth more
than 17.0 Million Baht which gain lots
of customer attractions.
• 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 Executives 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 AntiCorruption written policy, approved by the Board
of Directors, and incorporated in Good Corporate
Governance principles of the Company and
subsidiaries.
			 The Board of Directors instructs all
employees to strictly comply with law and
regulations relating to fraud and corruption to
increase confidence among stakeholders and
enhance integrity and transparency business
operation within the group and readiness to
support anti-corruption activities.
		 1.1 Put in place risk assessment regarding
unethical conduct within the organization as well
as monitor, control and prevent corruption from all
business transactions.
		 1.2 Disclose information of the policy
in order to provide operational guideline
to Management and employees to conform.
The Company establish appropriate punishment
system on Management or employees who commits
or involves in the fraud, bribery or corruption.
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			 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
Human Resource Management process starting from
recruitment, promotion, training, performance
evaluation, and remuneration. Supervisors at
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.
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3. Whistleblowing Policy
			 Thitikorn Plc. and its subsidiaries conduct
business based on the principles of good governance
with focusing on responsibility toward society,
employees 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, Executives, 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
		Reporting
		 Employee or other stakeholders can lodge
complaints regarding any suspicious acts and illegal
activities to the Whistleblowing Committee through
the following channels.
		 1) Email : audit@tk.co.th
		 2) Post : sending a letter to
Manager of Internal Audit Office
Thitikorn Public Company Limited
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark,
			 Bangkapi, Bangkok 10240
		 3) Telephone number :
			 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.
		 8) Complaints are dealt with confidential.
			 Staff may raise a complaint with their
			 immediate supervisor (in case of no
			 conflict exists). Supervisor then forwards
			 the complaint to the Whistleblowing
			 committee properly with due care
			 without disclosure of the whistle-blower’s
			 information.

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.

4. Anti-Money Laundering Act B.E. 2542
			compliance policy
			 The Company and its subsidiaries are
committed to preventing the organization from

Thitikorn Public Company Limited / Annual Report 2017 /

205

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
Report of the Audit Committee
Thitikorn Public Company Limited places importance on efficient internal control and internal
audit systems. The Board of Directors has appointed the Audit Committee to assess the adequacy
and appropriateness of the internal control system to ensure efficient and effective operations of the
Company’s business.This includes reliability of accounting system and financial reporting in order to
safeguard the Company’s assets, mitigate risks whether due to fraud or error, and comply with relevant
laws and regulations.
At the Board of Directors’ Meeting No. 5/2017 on November 9, 2017, 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 2017, 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)

206

/ Annual Report 2017 / Thitikorn Public Company Limited

Thitikorn Public Company Limited / Annual Report 2017 /

207

Nature of Connection

S.P. International Co., Ltd Share the same major
shareholders and
Board of Director members

Related Party

3.7 Million Baht
10.2 Million Baht

2.2 Million Baht
241.6 Million Baht
1.7 Million Baht

Legal service fee

Stationary and printing
expenses
Vehicle for financing
Commission for
vehicles financing

32.1 Million Baht

Value

Utilities expenses

Office Building rental
expenses

Type of
Transaction

As market price

As market price

As market price

Legal consulting fee with filing services and performed legal
function such as litigation and legal execution for non-performing
contracts. Fee is lower than that of the general market rate,
which allow maximum benefit to the Company and has been
approved by the Board of Directors. Legal contract is one year
period expiry on December 31, 2018

Electricity and communication expenses as public rate

Located in commercial area with all utilities, rental fee is lower
than that of the fair market rate, which appraised by third party.
Rental contracts for 3 years period each. The expiration date are
as follows:
Contract 1-6
end at December 31, 2017
Contract 7-9
end at August 31, 2018
Contract 10-11 end at August 31, 2020
Contract 12
end at October 31, 2020

Necessity/Remark

In 2017, according to Thitikorn Plc. consolidated Balance Sheet, there are connected transactions with related parties as follows:

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

Share the same major
shareholders and
Board of Director members

Share the same major
shareholder and
Board of Director members

Share the same major
shareholders and Board of
Director as a subsidiaries

Lexus Bangkok Co., Ltd

Toyota Pathumthani
Toyota’s dealer Co., Ltd.

Napas Co., Ltd

Nature of Connection

SPSU Plc.

Related Party

0.01 Million Baht Office Furniture
0.12 Million Baht Vehicle maintenance as market price
43.7 Million Baht As market price
0.3 Million Baht As market price
0.2 Million Baht Vehicle maintenance as market price
2.2 Million Baht Transportation expenses as market price

Other Maintenance

Vehicles for financing

Other Maintenance
Other expenses

Commission for
vehicles financing

Other Maintenance

2.97 Million Baht

Warehouse rental
expenses

3 Warehouse rental contracts for document filing, rate lower than
that of the market price appraised by independent third party
appraisal, Rental contracts for 3 years period each. The expiration
date are as follows:
Contract 1-2
end at December 31, 2018

Vehicle for business operation and office fixtures

0.7 Million Baht

Buy fixed asset

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

Necessity/Remark

8.9 Million Baht

Value

Other expenses

Type of
Transaction

CONNECTED TRANSACTIONS (CONT.)

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












Thitikorn Public Company Limited / Annual Report 2017 /

209

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
The Thai economy continued to expand in
2017, supported by the second consecutive year
growth in export sector at 9.9%. This is the first
time in six years that both export and domestic
motorcycle and car sales simultaneously increased.
Severe drought during the past three years had
alleviated and improved agricultural production.
Agricultural prices begin to decline in the second
half of 2017, after increasing in the first half of the
year. The agricultural sector expanded by 5.3
percent compared with the previous year, Thai rice
exports reached an all-time record at 11.25 million
tones. Thai household debt still persistently
high level in 3rd quarter 2017 at 78.4% of GDP,
however was on a downward trend from the
highest in 4th quarter 2015 at 81.2% of GDP, which
resulted in improvement in domestic consumption.
In 2017, motorcycle sales increased for the second
consecutive years, and automobile sales increased
for the first time during five years. Motorcycle
sales was 1,810,856 units or 4.2% increased from
1,738,254 units, while automobile sales was 871,650
units or 13.4% increased from 768,788 units in the
previous year. Low major crop prices including
rice, corn, rubber, tapioca and palm oil which
directly affected Thai farmers’ income. Major crops
(excluding rice) price directly correlates to crude
oil price, crude oil price started to raise toward the
end of 2016 which help improved agricultural
sector in 2017. Household debt is still persistently
high level at 80% of GDP which have direct negative
impact to domestic consumption. In 2017 the
number of tourists visiting Thailand has been at
all-time high at 31.8 million foreign visitors. In 2017,
government investments involved 36 infrastructure
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mega-projects include high speed rail project,
double track railways, airports development, roads
construction, as well as the Eastern Economic
Corridor Development (“EEC”). Increase spending
on these infrastructure projects in 2018 should
help boost economic growth rates by about
0.5 percentage each year. In 2017, Thai economy
grew at 3.9%.
As at the end of 2017, the Company net hire
purchase receivables, net loan receivables and
Nano finance receivables were 9,031.8 Million Baht,
or 16.9% increased from 7,723.8 Million Baht in
2016. Net motorcycle hire purchase receivables
was 8,400.0 Million Baht, or 20.1% increased
from 6,992.6 Million Baht at the end of 2016. Net
automobile hire purchase receivables were 545.2
Million Baht, 13.0% decreased from 626.5 Million
Baht at the end of 2016. Net loan receivable was
85.9 Million Baht, 17.1% decreased from 103.7
Million Baht in 2016. Since 2016, the Company
started booking Nano finance receivables (under
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.), and at the end of 2017
the receivables was 0.7 Million Baht, 32.5%
decreased from 1.0 Million Baht at the end of 2016.

Operating results

Revenue
Thailand automotive industry developed
positively in 2017. This is the first time in six years
that both export and domestic motorcycle and car
sales simultaneously increased. For the year 2017,
the Company’s total revenues were 3,653.6 Million
Baht, increased 8.4% from 3,371.3 Million Baht in
the previous year. The Company’s revenues by
category are as follows;

2017
Million
Baht

2016
%

Hire-purchase income			
Motorcycle hire-purchase
2,856.1
78.2
Automobile hire-purchase
34.7
0.9
Total hire-purchase income
2,890.8
79.1

Million
Baht

2,475.7
41.7
2,517.4

2015
%

73.5
1.2
74.7

%
% YOY
17-16

Million
Baht

%

2,506.3
47.0
2,553.3

		
73.8
15.4
1.4
-16.8
75.2
14.8

%
% YOY
16-15

-1.2
-11.3
-1.4

Loan receivables/Nano finance								
Loan receivables
22.3
0.6
44.4
1.3
13.1
0.4
-49.8
238.9
Nano finance receivables
0.2
0.0
0.2
0.0
100.0		
Other income
Sales of merchandises
Fee income
Bad debt recovery
Other *
Total other income
Total revenues

11.1
49.4
271.4
408.4
740.3

0.3
1.4
7.4
11.2
20.3

20.1
52.0
328.3
408.9
809.3

0.6
1.6
9.7
12.1
24.0

31.1
54.9
384.9
356.8
827.7

0.9
1.6
11.3
10.6
24.4

-44.8
-5.0
-17.3
-0.1
-8.5

-35.4
-5.30
-14.7
14.6
-2.2

3,653.6

100.0

3,371.3

100.0

3,394.1

100.0

8.4

-0.7

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 2017, total hire-purchase income was
2,890.8 Million Baht, increased 14.8% from 2,517.4
Million Baht in the previous year. Motorcycle
hire-purchase income was 2,856.1 Million Baht in
2017, increased 15.4% from 2,475.7 Million Baht
in the previous year. The expansion of the hire
purchase portfolios resulted in growth in revenue
recognition of monthly installment. Automobile
hire-purchase income was 34.7 Million Baht,
decreased 16.8% from 41.7 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 22.3 Million
Baht and 0.2 Million Baht, respectively. Other

income was 740.3 Million Baht, decreased 8.5%
from 809.3 Million Baht in the previous year mainly
due to lower bad debt recovery and other fee
incomes because of improvement in receivables
quality. In 2017, hire-purchase income was
accounted for 79.1%, income from loan receivables
and Nano finance was accounted for 0.6%, and
other income was accounted for 20.3% of the
total revenues, respectively.
Expenses
Due to economic situation and highly
competitive business environment the Company
has maintained its policy to be strict on loan
origination and prepared for increasing the number
of branches. The 2017 selling and administrative
expenses was higher than the previous year as
shown below:
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Million Baht

2017

2016

2015

% YOY
17-16

% YOY
16-15

Cost of sales
Selling and administrative expenses
Bad debt and provision for
doubtful accounts
Loss on impairment of good will
Finance cost
Total expenses

10.8
2,023.7
903.0

19.8
1,901.5
794.8

31.8
1,800.8
891.8

-45.4
6.4
13.6

-37.7
5.6
-10.9

111.8
3,049.3

120.2
2,836.3

83.6
153.8
2,961.8

-7.0
7.5

-21.8
-4.2

In 2017, the Company total expenses were
3,049.3 Million Baht, increased 7.5% from 2,836.3
Million Baht in the previous year. Costs of sales
(motorcycles) was 10.8 Million Baht. Selling and
administrative expenses were 2,023.7 Million Baht,
increased 6.4% from 1,901.5 Million Baht in the
previous year due to expansion of hire purchase
receivable portfolio. Higher promotion expenses
were in line with sales increase as the Company
has policy to recognize promotion expense
immediately.
Bad debt and provision for doubtful accounts
was 903.0 Million Baht, increased 13.6% from 794.8
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.
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In 2017, the Company average cost of
borrowing was 2.7% per annum, interest expenses
was 111.8 Million Baht, decreased 7.0% from 120.2
Million Baht in the previous year, due to effective
funding management for portfolio expansion.
Net profit
In 2017, the Company net profit was 466.9
Million Baht, increased 8.7% from 429.7 Million Baht
in the previous year. Increase in net profit resulted
by higher growth in hire purchase income than
the rising in selling and administrative expenses and
bad debt and provision for doubtful accounts,
together with lower finance cost and efficient
portfolio management and improvement in
customers credit quality.

Profitability ratios by category over the last three years are as follows:

Profitability Ratios
Interest Income (%)
Motorcycle hire purchase
Automobile hire purchase
Loan receivables
Interest Expenses (%)
Motorcycle hire purchase
Automobile hire purchase
Loan receivables
Spread (%)
Motorcycle hire purchase
Automobile hire purchase
Loan receivables

2017

2016

2015

34.8
37.1
5.9
23.3
2.7
2.7
2.7
2.7
32.1
34.4
3.2
20.6

34.2
37.3
5.8
31.8
3.3
3.3
3.3
3.3
30.9
34.0
2.5
28.5

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

Financial Status
Assets
At the end of 2017, the Company total assets
were 10,018.2 Million Baht, increased 16.3% from
8,611.4 Million Baht in the previous year. The
major increase was from hire purchase receivables
Million Baht
Motorcycle hire-purchase
receivables -net
Automobile hire-purchase
receivables -net
Total hire-purchase
receivables - net

especially motorcycle hire purchase receivables
which were in line with motorcycle industry
expansion.

2017

2016

2015

% YOY
17-16

% YOY
16-15

8,400.0

6,992.6

6,266.4

20.1

11.6

545.2

626.5

810.4

-13.0

-22.7

8,945.2

7,619.1

7,076.8

17.4

7.7
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In 2017, the Company net hire-purchase
receivables outstanding was 8,945.2 Million Baht,
increased 17.4% from 7,619.1 Million Baht in the
previous year. Net motorcycle hire-purchase
receivables outstanding was 8,400.0 Million Baht,
increased 20.1% from 6,992.6 Million Baht in the
previous year, while net automobile hire-purchase
receivables outstanding was 545.2 Million Baht,
decreased 13.0% from 626.5 Million Baht in
the previous year. At the end of 2017 net loan
receivables was 85.9 Million Baht, decreased 17.1%
from 103.7 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 at the end of 2017, Nano finance
receivables was 0.7 Million Baht, decreased 32.5%
from 1.0 Million Baht in the previous year.

Motorcycle and automobile hire purchase
portfolios 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 2017 loan loss reserve was provided at
554.4 Million Baht, or 5.8% of net hire-purchase
receivables, net loan receivables and Nano finance
receivables (before net off loan loss reserve)
or 121.8% coverage ratio compared with more
than 3 months overdue receivables amounting to
455.0 Million Baht.
In 2017, 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
Current
Overdue = 1 month
Overdue 2-3 month
Overdue 4-6 month
Overdue 7-12 month
Overdue>12 month
Total receivables

2017

2016

Value

%

Value

%

Value

%

6,368.8
1,414.7
1,347.7
444.0
7.0
3.9
9,586.1

66.4
14.8
14.1
4.6
0.1
0.0
100.0

5,511.3
1,205.0
1,140.2
260.0
68.4
67.1
8,252.0

66.8
14.6
13.8
3.2
0.8
0.8
100.0

5,071.9
1,150.4
1,144.5
273.4
78.5
52.2
7,770.9

65.3
14.8
14.7
3.5
1.0
0.7
100.0

In 2017, account receivables overdue
less than 3 months represented 95.3% of total
receivables, increased from 95.2% in the previous
year. Account receivables overdue more than
214
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3 months decreased to 4.7% from 4.8% in 2016
due to improvement of receivables quality
resulted by the Company’s policy to focus on
customers’ credit quality for its loan origination.

Liabilities
In 2017, the Company managed its liquidity
position and cost of fund by maintaining adequate
funding from issuance of debenture and promissory
notes in order to effectively manage its cost of
fund.
At the end of 2017, the Company had total
liabilities of 5,232.9 Million Baht, increased 28.8%
from 4,061.5 Million Baht in the previous year due

to portfolio expansion which resulted in increase
in 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 2017 and 2016
stood at 85:15 and 91:9, respectively. Details of
borrowing by types over the last three years are as
follows:
Unit: Million Baht

Type of Loans

2017

2016

2015

Value

%

Value

%

Value

%

Bank overdrafts
Promissory notes
Debenture
Long term loan

65.2
642.8
4,000
40.2

1.4
13.5
84.2
0.9

60.7
268.3
3,320.0
18.9

1.7
7.3
90.5
0.5

14.4
50.6
2,940.0
519.0

0.4
1.4
83.4
14.7

Total

4,748.2

100.0

3,667.9

100.0

3,524.0

100.0

Shareholders’ Equity
The Company profitable resulted by stringent
credit approval process and expertise. The Company
paid out 2016 dividend to shareholders in the
Million Baht
Equity Balance as at the
beginning of the year
Add Non-controlling interests
Add Total comprehensive
income for the year
Less Dividend paid
Equity Balance as at
the end of the year

amount of 225.0 Million Baht on May 18, 2017.
Change in shareholders’ equity during the fiscal
years is as follows:

2017

2016

2015

% YOY
17-16

% YOY
16-15

4,549.9

4,321.3

4,002.6

5.3

8.0

5.3
455.1

0.6
428.0

(0.6)
409.3

783.3
6.3

4.6

225.0
4,785.3

200.0
4,549.9

90.0
4,321.3

12.5
5.2

122.2
5.3
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At the end of 2017, shareholders’ equity
stood at 4,785.3 Million Baht, increased 5.2% from
4,549.9 Million Baht in the previous year, while
retained earnings was 3,299.9 Million Baht, increased

7.5% from 3,069.5 Million Baht in the previous
year. Debt to equity ratio (D/E) in 2017 and 2016
were 1.1 times and 0.9 times respectively.

Auditor Fee
In 2017, the Company and its subsidiaries auditor fee is as follows:
								
Name of Auditor
M.R.& ASSOCIATES Co., Ltd.
(Mr. Akadet Pliensakul)
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Unit: Million Baht

Auditor fee

Non-audit service fee

3.16

None

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 2017, that it has been prepared according to generally accepted
accounting principles and related regulations.

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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Thitikorn Public Company Limited / Annual Report 2017 /

231

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
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