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Success of companies

2515 • 1972
• ฐิติกร ถูกก่อตั้งขึ้นด้วย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์
และรถยนต์
• TK was established with
1 million baht registered
capital to provide
motorcycle & automobile
Hire-Purchase

2538 • 1995
• เข้าซือ้ หุน้ จ�ำนวนร้อยละ 99.99 จากบริษทั ซี.วี.เอ. และขยายขอบเขต
การให้บริการในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
• Acquired 99.99% of CVA and expand its coverage area in
Central & Eastern parts of Thailand

2543 • 2000
• ริเริม่ โครงการประกันภัย เพือ่ ลดความเสียหายจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ ต่อมา
ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติส�ำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
• Initiated “Motorcycle Insurance Program” which later
becomes the standard practice for motorcycle
Hire-Purchase business

2545 • 2002
• ได้รบั รางวัลคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคส�ำหรับสัญญาเช่าซือ้ ทีเ่ ป็นธรรม
จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• Received award on consumer rights protection on HP
contract from the Office of the Consumer Protection Board

2546 • 2003

• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จากบริษัทชยภาค เพื่อขยายฐานธุรกิจ
เข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว เป็น 500 ล้านบาท
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Acquired 99.99% of Chayapak to expand into automobile
Hire-Purchase business
• Increased registered and paid-up capital to 500 million
baht and Listed on the Stock Exchange of Thailand (SET)

2551 • 2008
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 74 บริษัท จากจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียน 486 บริษัท ที่คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน
• Thitikorn is proud to be 1 of 74 companies to score above
100 points from 486 listed companies on the Set to AGM
Assessment Project

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

2554 • 2011
• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99 จากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 64 บริษัท จากจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียน 416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน
(ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)
• Acquired 99.99% of Cetelem Thailand Co., Ltd. and
changed the name to TK Debt Services Co., Ltd.
• Thitikorn is proud to be 1 of 64 companies to score
100 points from 416 listed companies on the Set to
AGM Assessment Project (for five conservative years)

2555 • 2012
2559 • 2016

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

2557 • 2014

• 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice
Award” (ติดต่อกันเป็นปีที่ 8)
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
• ขยายเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา Battambang และสาขา Siem Riep
ในประเทศกัมพูชา
• 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

2560 • 2017
• 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice
Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ชื่อ
“Suosdey Finance PLC”
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งที่สอง ในประเทศลาว ชื่อ
“Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
• TK is one of the 13 listed companies to received an
“Investors Choice Award” from Thai Investors Association
(TIA)
• First oversea operation in Cambodia, “Suosdey Finance
PLC”
• Second oversea operation in Laos, “Sabaidee Leasing
Co., Ltd.”

2558 • 2015
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
• จัดตั้งบริษัทย่อย “ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ
• TRIS Rating assigned the company rating of TK at “A-”
(Stable)
• Established TK Ngern Tan Jai with 50 MB registered capital
to provide Nano Finance

• ขยายเพิ่ม 3 สาขา คือ สาขา Kampong Cham, Svay rieng และ
Kampong Speu ในประเทศกัมพูชา
• ฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• อยูร่ ะหว่างจัดตัง้ บริษทั ย่อย “Mingalaba Thitikorn Microfinance
Co., Ltd.” ในประเทศเมียนมา
• ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญบริษัทย่อย “บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัด”
• Expand three branches in Kampong Cham, Svay rieng and
Kampong Speu, Cambodia through Suosdey Finance
• Celebrate 45th years Aniversary
• Establishing of a subsidiary “Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.” in Myanmar.
• Under the process for disposal of the ordinary shares of
subsidiary company “TK Debt Services Co., Ltd.”

2561 • 2018
• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 92 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัด
• ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว
(ติดต่อกันเป็นปีที่ 10)
• ขยายเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา Luang Prabang, Savannakhet
ในประเทศลาว
• Extensive 92 branches covering 57 provinces in Thailand
• 4-Stars Coporate Governance Scoring appraised
(for ten conservative years)
• Expand two branches in Luang Prabang, Savannakhet, Laos
through Sabaidee Leasing Co., Ltd.

ครองใจลูกค้า
ด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด
ที่มีลูกค้ากว่า
300,000 รายทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง
ด้วยความช� ำนาญ
ของบุ คลากร
ที่มีคุณภาพกว่า 2,400 คน

แข็งแกร่งด้วยคุณภาพ
ของระบบการด�ำเนินงาน
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

หน่วย : ล้านบาท
Unit: THB in Million

2561
2018

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์รวม / Total Assets
10,429.6
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ / Account Receivables (Net)
9,312.1
หนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น / Liabilities & Shareholders’ Equity
หนี้สินรวม / Total Liabilities
5,500.7
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม / Bank O/D and Loans
4,955.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Equity
4,929.0
ผลการด�ำเนินงาน / Income Statement
3,878.1
รายได้รวม / Total Revenue
รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ / Hire-Purchase and Loan Income (Net)
3,198.4
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Total Expenses
3,221.1
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Profit (Loss) After Tax(Consolidated)
407.4
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Profit (Loss) After Tax (The Company)
296.3
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร / Profitability Ratio
อัตราดอกเบี้ยรับ (%) / Interest Income (%)
35.0
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) / Interest Expenses (%)
2.7
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) / Spread (%)
32.4
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Profit (Loss) Margin (%)
10.5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%)
8.4
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratio
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) / Return on Assets (%)
4.0
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)
75.9
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม / Dividend Payout (%) (Consolidate)
55.2

รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (THB in Million)

ส่วนของผู ้ถือหุ้น (ล้านบาท)
Total Equity (THB in Million)

2560
2017

2559
2516

10,018.2
9,107.8

8,611.4
7,790.6

5,232.9
4,748.2
4,785.3

4,061.5
3,667.9
4,549.9

3,653.6
2,913.3
2,926.7
466.9
408.8

3,371.3
2,562.0
2,696.3
429.7
423.0

34.8
2.7
32.1
12.8
10.0

34.2
3.3
30.9
12.7
9.7

5.0
0.4

5.1
0.4

1.1
1.9
63.6
55.7

0.9
2.1
53.2
52.4

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่ าซื้ อ (ล้านบาท)
Account Receivables (Net) (THB in Million)

3,371.3

3,653.6

3,878.1

4,549.9

4,785.3

4,929.0

7,790.6

9,107.8

9,312.1

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2559
2016

2560
2017

2561
2018

สารจากประธานกรรมการ

Message from Chairman of the Board
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557
จนถึงไตรมาส 4 ปี 2561 ตัวเลขการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3
ที่ 6.7% เศรษฐกิจมีอตั ราการขยายตัวทีด่ ใี นช่วงครึง่ แรกของปี 2561 เนือ่ งจาก
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกทั้งราคาเพิ่มขึ้นตามราคาน�้ำมันโลก
ในช่วงครึ่งปีแรก โดยรวมปี 2561 รายได้ภาคการเกษตรมีการหดตัว 0.4%
เนือ่ งจากราคานำ�้ มันมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากต้นปีที่ US$ 69.1 เป็น US$ 79.4
ในช่วงกลางปี และปรับลดลงเป็น US$ 53.8 ต่อ BARREL ท�ำให้สินค้าเกษตร
หลักของประเทศไทย เช่น ยางพารา, ปาล์มน�้ำมัน, มันส�ำปะหลัง, ข้าวโพด,
อ้อย และนำ�้ ตาลมีราคาลดลง ในด้านการส่งออกข้าวประเทศไทยสามารถท�ำได้
11.1 ล้านตัน ลดลง 5% จากปีก่อนหน้า และเป็นผู้ส่งออกอันดับสองรองจาก
อินเดียเป็นปีที่ 2 ส่งผลให้เศรษฐกิจเริ่มมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง
ประกอบกับหนี้ครัวเรือนไทย ซึ่งเคยสูงสุดที่ 81.1% ในไตรมาส 4 ปี 2558
มีการปรับตัวลงต่อเนือ่ งอย่างช้าๆ แต่กย็ งั คงอยูใ่ นระดับสูงถึง 77.8% ต่อ GDP
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ท�ำให้การใช้จ่ายในประเทศฟื้นตัวขึ้นบ้าง ส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้ระดับปานกลาง-สูง แต่ยังเป็นปัจจัยลบส�ำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโตต่อเนื่องจาก
ปี 2560 และถือเป็นรายได้ส�ำคัญของประเทศ ถึงแม้วา่ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาได้คาดการณ์ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจะสูงถึง 39.5 ล้านคนในปี 2561
แต่เนือ่ งจากเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เกิดเหตุการณ์เรืออับปางในทะเลอันดามัน
จังหวัดภูเก็ต ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต 47 ราย ได้รับบาดเจ็บ 42 ราย
จากจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทัง้ หมด 89 ราย ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีนซึง่ เป็นนักท่องเทีย่ วหลัก
ของประเทศลดลงในครึ่งปีหลัง โดยในปี 2561 มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวรวม
38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.5% ซึ่งยังน้อยกว่าเป้าหมายเดิมที่ 39.5 ล้านคนอยู่
3.5% ในขณะที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น 10.5 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น 7.4% ส่ ว น
ด้านการลงทุนในปี 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
(The Board of Investment) รวมทั้งสิ้น 907,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43%
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากความมี เ สถี ย รภาพ ศั ก ยภาพและความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต ่ อ
ประเทศไทย อีกทั้งการลงทุนส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐมูลค่า 1.7
ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี และการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
มู ล ค่ า เฉลี่ ย ปี ล ะ 300,000 ล้ า นบาท จะส่ ง ผลให้ ไ ทยมี ค วามสามารถ
ในการแข่งขันเพิม่ ขึน้ เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชือ่ ม 3 สนามบิน โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการ
พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC: Eastern
Economic Corridor) ซึง่ คาดว่าจะช่วยเพิม่ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ปีละ 0.5-0.6% นอกจากนัน้ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้มกี ารเลือกตัง้ ในเดือนมีนาคม
ปี 2562 นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในเวทีสากล และ
คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อเนื่องได้เป็นปีที่ 3 โดย
ในปี 2561 เศรษฐกิจขยายตัวได้ 4.1% จากปี 2560
ในปี 2561 ตลาดรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขยายตัวต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 3 ในขณะที่ตลาดรถยนต์มีการขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รถจักรยานยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,788,459 คัน ลดลง 1.2% ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย
1,041,739 คัน เพิ่มขึ้น 19.5% บริษัทมีการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ 3 ปี
ติดต่อกัน อีกทั้งคุณภาพลูกหนี้ปรับตัวดีขึ้น ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ และลูกหนี้เงิน
ให้กยู้ มื สุทธิของบริษทั อยูท่ ี่ 9,223.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.12% ในขณะทีล่ กู หนี้
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ขยายตัว 4.1% เทียบกับตลาดรถจักรยานยนต์ที่หดตัว
1.2% ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 407.4 ล้านบาท หรือลดลง 12.7% เนื่องจาก
บริษทั มีนโยบายเร่งตัดหนีส้ ญ
ู ในกลุม่ ลูกค้าทีม่ กี �ำลังการผ่อนช�ำระไม่สมำ�่ เสมอ
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Dear Shareholders,
The Thai economy has continued to
expand since the fourth quarter of 2014 until
the fourth quarter of 2018, supported by the
third consecutive year of export growth at 6.7%.
Especially during the first half of 2018, Thai
economy continued to expand as agricultural
productivity and price continued to increase
along with oil price. In 2018, farm income
slightly decreased by 0.4%. The crude oil price
increased from US$ 69.1 to US$ 79.4 during the
first half of 2018 before decreased to US$ 53.8
per barrel. As a result, lower prices of major
agricultural products in Thailand such as
rubber, palm, tapioca, corn, cane and sugar.
However, in 2018 Thailand can still manage to
export rice at 11.1 million tons or 5 % decrease
from last year, which made Thailand the
second world largest rice exporter after India
for second consecutive year. Thai economy
experienced gradual slowdown in the overall
economic activities in the second half of 2018.
Moreover, national household debts decreased
slightly, which still stood at a relatively high
level of 77.8% of GDP during the third quarter
of 2018 after reaching the highest level of
81.1% of GDP in the fourth quarter of 2015,
which slightly boost disposable income among
medium-to-high income earners however
low-income earners still experience some
difficulty. Tourism sector continued to grow
and remain a significant source of GDP for Thai
economy in 2018. Ministry of Tourism and
Sports forecast a number of tourist arrivals in
Thailand at 39.5 million in 2018. Unfortunately,
the shipwreck accident in Phuket on July 5,
2018 (47 killed and 42 injured from a total of
89 Chinese tourists on board) resulted in
a significant drop in the number of Chinese
visitors during the second half of 2018. In 2018,
the number of tourist arrivals in Thailand grew
to 38.3 million, increased by only 7.5% which
was 3.5% below the original target of 39.5
million. There were 10.5 million Chinese

tourists or an increase of 7.4% from 2017.
As for an investment spending in 2018, a total
value of applications for Board of Investment
(“BOI”) promotion was 907,770 Million Baht
or 43% increased from previous year. Such
increase in BOI applications stemmed from the
stability, great potential and strong confidence
in our country. Thai government has started
launching infrastructure mega-projects worth
1.7 trillion Baht for the next 5 years and
promoting 12 target industries worth 300,000
Million Baht per year. Those investments in
these mega-projects and target industries are
aimed to boost the economy by 0.5-0.6%
of GDP per year and enhance Thailand’s
competitiveness in long run. Mega projects
include high speed railways connecting 3
airports, Laem Chabang Sea Port Development,
Map Ta Phut Deep Sea Port Development, as
well as Eastern Economic Corridor Development
(“EEC”). Also, the upcoming national election,
which has been scheduled in March 2019, is
expected to boost up economic activities and
confidence for Thailand in global markets. Thai
economy should continue to expand for the
third consecutive year in 2019. For 2018, the
Thai economy expanded at the rate of 4.1%.
In 2018, motorcycle market could
not maintain its growth momentum for the
third consecutive year whereas automobile
market continued to increase for the second
consecutive year. Motorcycle sales achieved
1,788,459 units or 1.2% decrease from the
previous year, while automobile sales achieved
an impressive 1,041,739 units or 19.5% increase
from the previous year. TK has continued to
expand its hire purchase portfolio for the third
consecutive year and improve the quality of
its receivables since the fourth quarter of 2015.
Hire purchase and loan receivables stood at
9,223.7 million Baht or 2.12% increase from
previous year. Motorcycle hire purchase
receivables increased by 4.1% while domestic
motorcycle sales decreased by 1.2%. Thus,

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดสาขา 6 สาขาในประเทศ 1 สาขาที่จังหวัดหนองคาย ต่างประเทศ 5 สาขา
โดยเปิดเพิ่ม 3 สาขาในราชอาณาจักรกัมพูชา รวมเป็น 6 สาขา ที่ลาวอีก 2 สาขา รวมเป็น 3 สาขาและ
อยู่ในระหว่างการขออนุ มัติของธนาคารกลางแห่ ง สปป.ลาว เพื่ อ เปิ ด สาขาเพิ่ ม อี ก ในสาธารณรั ฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในปี 2561 บริษทั ลูกทัง้ สองแห่งในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีอัตราการเติบโต 127.0% และทั้งสองบริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม
905.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 10.2% ของลูกหนี้เช่าซื้อจักรยานยนต์สุทธิของกลุ่มบริษัท
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ความส�ำเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่น และประสบการณ์ของบุคลากร
ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ท�ำให้บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการชั้นน�ำ ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ในธุรกิจ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมาย
ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มบริษัทฐิติกร จะเติบโต
ต่อเนื่องทั้งในประเทศ และในอาเซียน อย่างยั่งยืนในอนาคต

TK could achieve a net profit of 407.4 Million
Baht, decrease of 12.7% from the previous year.
During 2018, TK opened six more branches,
one in Nong Khai province and five abroad:
Three branches in Kingdom of Cambodia and
two branches in The Lao People’s Democratic
Republic. In total, we have six branches in
Kingdom of Cambodia and three branches
in The Lao People’s Democratic Republic.
Currently, we are applying for permission from
the Bank of Lao PDR to increase our branch
network to serve the market in The Lao
People’s Democratic Republic. In 2018, our
subsidiary companies in Laos and Cambodia
contributed impressive growth, with the
combined sales receivable growth of 127.0%
and total hire purchase receivables at 905.1
Million Baht, accounted for 10.2% of total
group hire purchase net receivables.
Last but not least, 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 past several years. Recognition and
gratitude should also be bestowed 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 vicinities for over 30 consecutive
years. 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

ดร. ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท

Board of directors
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1
ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha

Chairman

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Ms. Orapin Chartabsorn

Independent Director
President of Audit Committee

5

4
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Surin Dhammanives

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ

Mr. Wiboon Perm-Arayawong

Independent Director

Independent Director
Audit Committee
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3
นายทวีป ชาติธ�ำรง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Taveeb Chardtumrong

Independent Director
Audit Committee

6
นายรักสนิท พรประภา

กรรมการ

Mr. Raksanit Phornprapha

Director

11

7
นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

Ms. Prathama Phornprapha

Managing Director

10

7

12

8
นายประพล พรประภา

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Prapol Phornprapha

Director
Deputy Managing Director

11
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการ

Mrs. Buskorn Liaummukda

Director

กรรมการ
Director

8

Mr. Prasit Sainonsee

9

10

9
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

Mr. Satitphong Phornprapha

Director

12
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Chakchai Panichapat

Advisor to the Board of Directors
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กิจกรรม ปี 2561

CSR Activities

มุ่งมั่นพัฒนา
ก้าวหน้ามั่นคง
องค์กรเด่น
สังคมดี

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู ้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ� ำ กั ด
(มหาชน) ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ   และมีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี และ
การจัดการ โดยมีนางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายทวีป ชาติธ�ำรง และ นายสุรินทร์
ธรรมนิ เ วศ เป็ น กรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ทุ ก ท่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และมีนางชลธิชา
ยอดศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ  
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ได้แก่  การสอบทานงบการเงิน  การสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2561 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง  
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ทุ ก ครั้ ง และมี ก รรมการตรวจสอบ 1 ท่ า น ประสบปัญ หา
สุขภาพด้านสมอง จ�ำเป็นต้องพักรักษาอาการ จึงไม่สามารถ
เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และการประชุม
คณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนือ่ งจากเหตุผลด้านสุขภาพ
ส� ำ หรั บ ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ได้ มี ก ารหารื อ แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง และเพียงพอ และได้รายงาน
ผลการประชุมทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2561 ได้จัดให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาส  และงบการเงินประจ�ำปี 2561 สิน้ สุดวันที  ่ 31  ธนั วาคม
2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง ได้สอบถามในเรื่องความถูกต้อง
ครบถ้วนของงบการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล  
และผลกระทบต่ อ งบการเงิ น จากการใช้ ป ระกาศมาตรฐาน
การบัญชีฉบับใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดท�ำงบการเงินเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ตามรายงานและความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ และทันเวลา  สอดคล้องกับข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ พ บประเด็ น ที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ในเรื่ อ ง
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำไตรมาส และประจ�ำปี  
พร้อมทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำ  และติดตามการด�ำเนินการแก้ไข
ในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนการตรวจสอบภายใน และแผนการพัฒนาบุคลากร
ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพทันต่อความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ
บัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอ
แต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ส่วนการพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�ำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562  แต่งตัง้ บริษทั   เอ็ม อาร์  แอนด์  
แอสโซซิเอท จ�ำกัด โดยมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5389 หรือนายพิศิษฐ
ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803
เป็นผูส้ อบบัญชี ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี 3,240,000  บาท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความอิสระ
ในการสอบทานงบการเงิน  การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม
และการสอบทานรายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน  รวมทัง้
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ ตามกฎหมาย และข้ อ บั ง คั บ
ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
1. วิสัยทัศน์

การเป็นบริษทั ชัน้ น�ำทีด่ ำ� เนินธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
และรถยนต์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโต
อย่างยั่งยืนและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง เน้ น ในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง บริ ษั ท มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญ
โดยตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไป
นอกเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล โดยจะขยายสาขา
ให้ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ งั หวัดใหญ่ในแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทย
และมี เ ป้ า หมายที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ ไปในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัท
มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ
คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการ
จัดตัง้ บริษทั ย่อยเพิม่ 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์
บริษทั จะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่ ง โดยมุง่ เน้นให้บริการ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพือ่ ง่ายต่อการบริหารจัดการ
และควบคุมต้นทุนในการด�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
ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ในการก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของ
การเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอของ
บริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป
ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ เพื่อเสริมสร้าง
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ความเข้ า ใจถึ ง ฐานะและประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน
ของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย
พรประภา เพื่อประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ทกุ ยีห่ อ้ โดยในช่วงต้นได้เน้นการให้บริการ
สินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในนามของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด หลังจากนั้นในปี 2538
จึงขยายตัวออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริษัท ซี.วี.เอ.
จ�ำกัด ซึ่ง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
เป็นผูด้ ำ� เนินการ และในปี 2546 บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท ชยภาค จ� ำ กั ด ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเชื่อในส่วนของการให้เช่าซื้อ
รถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล   
ต่อมาในปี 2547 ได้มกี ารจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนโดย บริษทั ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการปล่อย
สินเชื่อโดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สิน
เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์
ทั้งหมดอยู่ภายใต้การด�ำเนินการของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทยและ
มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544
เป็น 78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัด
ทั่วทุกภาคของประเทศ     
ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อ
กิ จ การของบริ ษั ท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
โดยถื อ หุ ้ น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการจัดเก็บหนี้
ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้
บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย
มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27% สูงสุดเป็นอันดับ 1
ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อ
ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งรักษาสิทธิผู้บริโภคด้านสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสาขา 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัด

ทัว่ ทุกภาคของประเทศอีกทัง้ กลุม่ บริษทั มีแผนการขยายธุรกิจ
อย่างชัดเจนในการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558
โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง
เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ชื่อ
“Suosdey Finance PLC” และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชื่อ “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ และ
ในปี 2558 บริษทั มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อย เพิม่ 1 แห่ง ภายใต้ชอื่
“บริษทั ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดย
ในปี 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง สองแห่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นต่ า งประเทศ
มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 125.9% และทั้งสองบริษัท มีลูกหนี้
เช่าซื้อสุทธิรวม 895.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.2%
ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ
และในปี 2560 บริษัทฯ ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญ
ของบริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด จ�ำนวนทัง้ สิน้ 140,000 หุน้
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ ้ น ละ 5 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100
ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั   ให้แก่บคุ คลทีไ่ ม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น
บริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2561 มีการขออนุมัติ
จากธนาคารกลางกั ม พู ช าเพื่ อ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
2,500,000 USD เป็น 4,000,000 USD และมีการขยายสาขา
เพิ่ม 6 สาขา คือ Kampong Thom, Kampot, Banteay
Meanchey, Takao, Pursat and Kampong Chhnang
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเรียบร้อยภายในปี 2562 ท�ำให้ปัจจุบัน
มีสาขาทัง้ หมด 6 สาขา ภายใต้บริษทั ย่อย Suosdey Finance
PLC และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขออนุมตั จิ ากธนาคารแห่งชาติ
ลาวเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,250,000,000 kip เป็น
15,250,000,000 kip และเปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ
Pakse, Xieng Khouang  ซึง่ คาดการณ์วา่ จะเรียบร้อยภายใน
ปี 2562 ท�ำให้ปจั จุบนั มีสาขาทัง้ หมด 3 สาขา ภายใต้บริษทั ย่อย
Sabaidee Leasing Co., Ltd. อีกทั้งบริษัทได้ด�ำเนินการ
เพือ่ ขออนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั Mingalaba Thitikorn Microfinance
Co., Ltd. ในสหภาพเมียนมา  (บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.00%
ของทุนช�ำระแล้ว)  ในปี 2560 และอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ขอใบอนุญาตเพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งทางบริษัทคาดว่า
น่าจะได้รับการอนุมัติให้เปิดด�ำเนินการได้ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2562

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้น

99.99%

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด
ธุรกิจให้บริการ
ด้านการติดตามหนี้สิน

ถือหุ้น

99.95%

Suosdey Finance PLC
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศกัมพูชา

ถือหุ้น

99.99%

ถือหุ้น

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ถือหุ้น

80.50%

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

ถือหุ้น

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศลาว

99.99%

99.00%

Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
ธุรกิจ Microfinance
ในประเทศพม่า
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ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
กลุม่ บริษทั ประกอบด้วยบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ซี.วี.เอ. จ�ำกัด, บริษทั ชยภาค จ�ำกัด,
Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co., Ltd.,
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด และ Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd. ด�ำเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการ
สินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2561
กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์:
รถยนต์:เงินให้กู้ยืม:รายได้อื่นๆ เท่ากับ 81:1:1:17

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2559-2561
สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
2561
ล้านบาท
%

งบการเงินรวม
2560
ล้านบาท
%

2559
ล้านบาท
%

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
Suosdey Finance PLC
99.95
80.50
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
      
รวมรายได้
3,147.6
81.2 2,856.1
78.2
2,475.7

73.5

2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์							
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
99.99
รวมรายได้
29.0
0.8
34.7
0.9
41.7

1.2

3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม							
    บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
99.99
99.99
   บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
99.00
    Mingalaba Thitikorn
          Microfinance Co., Ltd.
รวมรายได้
21.8
0.5
22.5
0.6
44.6

1.3

4. รายได้อื่นๆ							
      ขายสินค้า
9.7
0.3
11.1
0.3
20.1
52.8
1.3
49.4
1.4
52.0
      รายได้ค่าธรรมเนียม
224.1
5.8
271.4
7.4
328.3
     หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
393.1
10.1
408.4
11.2
408.9

0.6
1.6
9.7
12.1

รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้			

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อ
ทีร่ วดเร็วและมีสาขาครอบคลุมสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
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679.7
3,878.1

17.5
100.0

740.3
3,653.6

20.3
100.0

809.3
3,371.3

24.0
100.0

การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตาม
พื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และเขตต่างจังหวัด โดยทัว่ ไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จะมีการแข่งขันทีส่ งู กว่าต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ปี 2544 เป็นต้นมา
อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

โดยทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 - 2.4 ต่อเดือน ยกเว้น
ในบางช่วงเวลาอาจจะมีการจัดส่งเสริมการขายให้กับสินค้า
เฉพาะรุน่ ในระยะเวลาจ�ำกัด ส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนัน้ ๆ
บริษัทเป็นผู้น�ำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ โดยเป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*
คัน
%
1. ฐิติกร
2. ไฮเวย์
3. กรุ๊ปลีส
4. ธนบรรณ
5. อยุธยา แคปปิตอล
6. ธนชาต
7. อินเตอร์บางจาก
8. อื่นๆ

ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตามการจัดล�ำดับ
ของสมาคมธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ ไ ทยต่ อ เนื่ อ ง
มา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ณ เดือนมิถุนายน 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, กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปั จ จุ บั น สถาบั น การเงิ น หลายแห่ ง ได้ หั น มา
ขยายสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากอุตสาหกรรม
รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง
ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�ำให้
นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ย
ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน
อยู ่ ที่ ร ะดั บ เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 2.45-3.8 ต่ อ ปี ส� ำ หรั บ รถยนต์
นั่ ง ส่ ว นบุ ค คล และระดั บ เฉลี่ ย ที่ ร ้ อ ยละ 2.7-3.2 ต่ อ ปี
ส�ำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อ
เพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ
เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
จากสภาวะการแข่งขันท�ำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ลดต�่ำลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ท�ำให้ผู้ประกอบการ
บางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อ
ส�ำหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุม่ บริษทั มีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

1. การให้บริการลูกค้าทีด่ ี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจ�ำ
ตามส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ รวม 1,076 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ
เจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั สามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชือ่ เช่าซือ้
ให้กบั ลูกค้าทราบภายใน 3 วัน ส�ำหรับสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
และภายใน 7 วัน ส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อลูกค้า
ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทยังสามารถช�ำระค่าสินค้า
ให้ แ ก่ ผู ้ จ� ำ หน่ า ยรถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ที่ มี ป ระวั ติ
การค้าที่ดีอย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
กลุ ่ ม บริ ษั ท และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความสัมพันธ์ที่ดี
ทางธุรกิจ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันมานานกว่า 40 ปี
โดยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ได้ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของกลุม่ บริษทั โดยการแนะน�ำลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั มีความได้เปรียบ
ต่อผู้ประกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม บริ ษั ท
ได้เพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงิน
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ผ่านธนาคารพาณิชย์, ส�ำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัท
ย่ อ ย, เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารหนี้ , Tesco Lotus, Internet
Banking, True Money และ Counter Service ซึ่งกระจาย
อยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุม
การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
มี ค วามช� ำ นาญในพื้ น ที่ ที่ ค รอบคลุ ม เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง จะ
ส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาบุคลากร   
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ด อบรมและพั ฒ นาความรู ้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรอย่างสม�ำ่ เสมอให้ทนั กับการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าทีใ่ ห้มมี าตรฐาน
เดียวกันตามทีก่ ลุม่ บริษทั ก�ำหนด ซึง่ จะส่งผลให้สามารถบริการ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ  
6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์
กลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น ผู ้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง และเป็ น สมาชิ ก ของ
สมาคมเช่า ซื้อรถจัก รยานยนต์ อีกทั้ง ยัง เป็นสมาชิกของ
สมาคมเช่าซือ้ รถยนต์ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั สามารถแลกเปลีย่ น
ข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา
• นโยบายราคา
กลุ ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี น โยบายด้ า นการแข่ ง ขั น โดย
การตั ด ราคา แต่ จ ะก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย โดยพิ จ ารณา
ตามความเหมาะสม ประกอบกั บ ต้ น ทุ น การด� ำ เนิ น งาน
ของบริษัท นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือ
รถยนต์ที่เช่าซื้อ ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถ สภาพและอายุ
การใช้งานของรถ รวมถึงคุณสมบัตขิ องผูเ้ ช่าซือ้ และผูค้ ำ�้ ประกัน
• ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น
ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ติดต่อผู้จ�ำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ
Sub dealer ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท
โดยผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
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(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่
หรือส�ำนักงานสาขา
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณ
ร้อยละ 95 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจ
ในลักษณะประสานประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และมุ่งรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้บริษัท
สามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัง้ แต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั กลุม่ บริษทั มีการเพิม่
จ�ำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544
เป็น 93 สาขา ณ สิน้ ปี 2561 ครอบคลุม 57 จังหวัดทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ
• แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์
โดยมียอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2,125,646 คัน และ
มียอดจ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรง
จากนโยบายของภาครั ฐ โดยเฉพาะโครงการรถคั น แรก
และโครงการรับจ�ำน�ำข้าว ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึ่งแรก
ของปี 2556 โดยเฉพาะยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ เนื่องจากลูกค้า
รอรับส่งมอบรถยนต์ทจี่ องไว้ในปี 2555 แต่ตงั้ แต่ปลายไตรมาส
ที่ 2 ปี 2556 เป็นต้นมา เศรษฐกิจเริม่ ชะลอตัวและกลับมาเริม่
ขยายตัวตั้งแต่ปลายไตรมาส 4 ปี 2557 อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปี 2561 ตัวเลขส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สามที่ 6.7%
เป็นผลมาจากสภาวะการค้าของโลกเริ่มฟื้นตัว สถานการณ์
ภัยแล้งคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หลังประเทศไทยประสบ
ปัญหาภัยแล้งในช่วงปี 2557 ถึงปี 2559  ในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2561 ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ราคาสินค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�่ำ  เนื่องจาก
ราคาสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�ำ้ มันดิบโลก
ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2561 ราคาน�้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ต้นปีท่ี US$ 69.1 เป็น US$ 79.4 ในช่วงกลางปี และปรับลดลง
เป็น US$ 53.8 ต่อ BARREL ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร
เริม่ ลดลงในครึง่ ปีหลัง โดยรวม ปี 2561 รายได้ภาคการเกษตร
มี ห ดตั ว 0.4% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2560 และในปี 2561
ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รองจากประเทศอินเดีย ส่งผลให้
การใช้จา่ ยในประเทศปรับตัวดีขนึ้ ส�ำหรับผูม้ รี ายได้ปานกลาง-สูง
แต่ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ลบส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ยทั่ ว ประเทศ
หนีค้ รัวเรือนยังอยูใ่ นระดับสูงถึง 77.8% ของ GDP ในไตรมาส

3 ปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย หลังจากทีเ่ คยสูงสุด
81.1% ในไตรมาส 4 ปี 2558 ภาคการท่องเทีย่ วเติบโตต่อเนือ่ ง
และเป็นรายได้สำ� คัญของประเทศไทย ในขณะทีน่ ักท่องเที่ยว
เริ่มมีการขยายตัวในอัตราที่ถดถอยท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทยไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย
39.5 ล้านคนได้  โดยมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วอยูท่ ี่ 38.3 ล้านคน
ในปี 2561 มี ก ารยื่ น ค� ำ ขอรั บ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก
BOI (Board of Investment) รวมทัง้ สิน้ 907,770 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 43% ซึ่งเป็นผลมาจากความมีเสถียรภาพ ศักยภาพ
และความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทย อีกทั้งโครงการลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา
5 ปี และการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายเฉลี่ยปีละ
300,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยอีกปีละ 0.5-0.6% ไปอีกหลายปีตามการลงทุน
ต่อเนือ่ งอันจะส่งผลให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึน้

เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC: Eastern Economic Corridor) โดยในปี 2561
เศรษฐกิจขยายตัวได้ 4.1% จากปี 2560
ในปี 2561 ตลาดรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
เป็นปีที่ 2 รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย 1,788,459 คัน
ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คัน ในปี 2560 ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,041,739 คัน เพิม่ ขึน้ 19.5% จาก 871,650 คัน
ในปี 2560
กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ร ายใหญ่
คาดการณ์วา่ ในปี 2562 ยอดจ�ำหน่ายจะอยูท่ ี่ 1,720,000 คัน
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ ลดลง 3.8% และ 1,000,000 คัน
ส�ำหรับรถยนต์ ลดลง 4.0%
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ปั จจัยความเสี่ยง


ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่ อ งจากรายได้ ห ลั ก ของกลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น ดอกเบี้ ย
รับจากการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ซึง่ ถูกก�ำหนดอัตราดอกเบีย้
ไว้คงที่ตลอดอายุสัญญา ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
อัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ของกลุม่ บริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้คงสัดส่วนการกูย้ มื เงินระยะยาว
จากสถาบั น การเงิ น อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร ะยะเวลา 3 ปี
และออกหุ้นกู้ระยะเวลา 2-3 ปีไว้ในระดับสูง ท�ำให้บริษัท
สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวอัตราดอกเบีย้
คงทีร่ วม 237.3 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน
137.9 ล้านบาท) หุน้ กูร้ วม 4,620.0 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี จ�ำนวน 2,150.0 ล้านบาท) เงินกู้ยืมระยะยาว
และหุน้ กูท้ ถี่ งึ ก�ำหนดช�ำระเกิน 1 ปี จ�ำนวน 2,569.4 ล้านบาท
มีสัดส่วน 51.9% และเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้มีสัดส่วน
98.0% ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด 4,955.2 ล้านบาท บริษัท
ได้รบั การจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด
ทีร่ ะดับ A- (แนวโน้มคงที)่ ท�ำให้ทงั้ สถาบันการเงินและผูล้ งทุน
เกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน
ของทางบริษัท เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น


ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
- สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
มีภาวะการแข่งขันทีค่ แู่ ข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรม
ได้ไม่ยากนักหากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม
จากการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้
มาเป็นเวลายาวนานกว่า 45 ปี ท�ำให้มีระบบฐานข้อมูลลูกค้า
เช่าซือ้ ขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้
กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครือข่ายของคูค่ า้ และเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ กระจายกว่า 192 แห่ง
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตร
ทางธุรกิจและเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ กระจายกว่า 903 แห่ง ในต่างจังหวัด
ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
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- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์นนั้
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นบริษทั เงินทุนขนาดใหญ่ และผูป้ ระกอบการ
ในรูปบริษทั ทีเ่ กิดจากการร่วมทุนของบริษทั แม่ของค่ายรถยนต์
หรือบริษทั ข้ามชาติซง่ึ มีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงิน
ที่ต�่ำและฐานเงินทุนขนาดใหญ่ ได้แข่งขันในด้านราคาอย่าง
รุนแรงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัวอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต�ำ 
่ แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายราย
ประสบปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้
สินเชื่อรถยนต์ใหม่ จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการ
ที่ จ ะคั ด เลื อ กลู ก ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพจึ ง หั น มาให้ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
รถยนต์ใหม่ โดยแนวโน้มมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป


ความเสี่ยงต่อผลการด�ำเนินงานอันเกิดจาก
สินเชื่ อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ในการขยายธุ ร กิ จ ของผู ้ ป ระกอบการแต่ ล ะราย
ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถ
ท�ำได้ตามศักยภาพของบริษทั โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดจากหน่วยงาน
ใดๆ ดังนัน้   ผปู้ ระกอบการทุกรายมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความเสีย่ ง
จากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวัง
ในการให้สนิ เชือ่ และขาดระบบการบริหารและการจัดการทีด่ ี
อย่ า งไรก็ ต าม จากการที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
กั บ คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ และหลั ก ประกั น กลุ ่ ม บริ ษั ท
จึงได้ก�ำหนดมาตรการส� ำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน ก�ำหนดให้มี
มาตรฐานการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอน
รวมถึงการก�ำหนดวงเงินสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งของ
ลูกหนีแ้ ละหลักประกันแต่ละราย ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารตัง้ ส�ำรอง
เป็นค่าเผือ่ ส�ำหรับความเสีย่ งในอนาคต เป็นจ�ำนวนทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด


ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สิน
ที่ยึดมาได้

รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมา
จะถูกน�ำมาจ�ำหน่าย ซึง่ โดยทัว่ ไปหากลูกค้าช�ำระค่างวดมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 งวด จะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน
จากการขายทรั พ ย์ สิ น ที่ ยึ ด มาได้ อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ มี
การขาดทุ น เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นต่ า งจากการขาดทุ น ดั ง กล่ า ว
ยั ง สามารถติ ด ตามทวงถามจากผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเช่ า ซื้ อ และ
ผูค้ ำ�้ ประกันได้ ซึง่ จะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้
อนึ่งจ�ำนวนผลขาดทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ
รุ่นรถ จ�ำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้า
นัน้ ๆ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการว่าจ้างปรับสภาพรถจักรยานยนต์
ของบริษทั เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้าก่อนน�ำออกจ�ำหน่าย
ท� ำ ให้ ส ามารถลดความเสี่ ย งจากการขาดทุ น ในการขาย
สินทรัพย์ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง


ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู ้เชี่ ยวชาญ

จากการที่ บ ริ ษั ท ใช้ ร ะบบการอนุ มั ติ ที่ มี ม าตรฐาน
ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการ
ให้คะแนนสินเชือ่ ส�ำหรับการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ พนักงาน
สิ น เชื่ อ สามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ม าตรฐาน และบริ ษั ท
สามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัท
มี ก ารให้ ผ ลตอบแทนที่ จู ง ใจต่ อ พนั ก งาน ประกอบกั บ
การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของพนักงานต่อไป


ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ

ปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ถูกก�ำกับโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ซึ่งก�ำกับ
ดูแลสัญญาเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค เช่น ก�ำหนด
ระยะเวลาและขัน้ ตอนการบอกเลิกสัญญา และอัตราเบีย้ ปรับ
การผิดนัดจ่ายช�ำระในอัตราไม่เกิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Effective Rate) บวกร้อยละสามต่อปีแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าต่อปี โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
(เดิม MRR ของธนาคารกรุงไทย +10%) ทั้งนี้ สินเชื่อเช่าซื้อ
มิได้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐพิจารณาเข้ามาก�ำกับดูแล

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษัทที่อยู่
ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้
ปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใช้กำ� กับสถาบันการเงิน เช่น
เกณฑ์การตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรู้
และหยุดรับรู้รายได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่าการเข้ามา
ก� ำ กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ ในอนาคตจะไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี หากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการ
ประเภทเช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการ
รายเล็ ก ๆ ที่ ยั ง ไม่ มี ร ะบบการท� ำ งานที่ เ ป็ น มาตรฐาน
และเป็นการสร้างก�ำแพงป้องกันมิให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่
เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต


ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุ
ของสินเชื่ อเช่ าซื้ อกับแหล่งเงินทุน

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 งหากถูกสถาบันการเงิน
เรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัท
มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและเป็นลูกค้าชัน้ ดีของสถาบันการเงิน
กว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปญั หาด้านการเงินหรือการผิดนัดช�ำระหนี้
แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ที่สถาบันการเงิน
จ�ำนวนมากประสบปัญหา   แต่กลุม่ บริษทั ก็มไิ ด้ถกู เรียกเงินกูย้ มื คืน
แต่ อ ย่ า งใด เพื่ อ เป็ น การลดความเสี่ ย งในการจ่ า ยช� ำ ระ
คืนเงินกู้ บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยง
ในด้านทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ซึง่ ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มียอดเงินกู้
ระยะยาวอั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ กั บ สถาบั น การเงิ น จ� ำ นวน
237.3 ล้านบาท  และหุน้ กูจ้ ำ� นวน 4,620.0 ล้านบาท สัดส่วน
เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน
1 ปี) ที่ 98.0% ส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ำกัดความเสี่ยง
ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
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สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และสาขา ณ 31 ธันวาคม 2561
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  
จังหวัดสิงห์บุร  ี 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 88/26-27 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
71. สาขาแพร่
เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล
ต�ำบลนาจักร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
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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
74. สาขาหนองคาย
เลขที่ 101/1-2 ต�ำบลมีชัย อ�ำเภอหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

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
8. สาขาบ้านฉาง
เลขที่ 138/3 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ้านฉาง
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
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9. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์
ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
10. สาขาตราด
เลขที่ 154/4-5 หมูท่ ี่ 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 ถนนชมสินธุ์  
ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่

เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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Suosdey Finance PLC
1. Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation  
Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
2. Siem Reap Province Branch
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou,
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province
3. Battambang Province Branch
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.
1. Vientiane Branch (Headquarter)
Beungkhayong, Unit:5, House no. 077,
Thadeua Road, Sisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
2. Luang Prabang Branch
House No. 225, unit 17,
Ban Phonphaeng Louangphrabang,
Louangphrabang, Lao PDR
3. Savannakhet Branch
House No. 308, unit 19, A1 Road Ban
Dongdamduan Kaysonephomvihane,
Savannakhet, Lao PDR

Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago,
Republic of the Union of Myanmar.
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: บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0 2310 7000  โทรสาร  0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และบริการจัดเก็บหนี้
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น

2. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

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

3. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: Suosdey Finance PLC
: No. 119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 4,000,000 หุ้น

4. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: Sabaidee Leasing Co., Ltd.
: 077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR  
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,281,250 หุ้น
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5. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
: 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

6. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
: No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago,
Republic of the Union of Myanmar
ประเภทธุรกิจ
: ด�ำเนินธุรกิจ Microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆ  
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลภายใต้กฎหมายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000 หุ้น

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ตั้ง

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

ผู้สอบบัญชี

: 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 7 มีนาคม 2561
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางสาวปฤณ พรประภา
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จ�ำกัด
นางอโนทัย พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา
8. นางสาวสุพัฒนา พรประภา
9. นายรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา
- นางสิริรัตน์ พรประภา
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.
		
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

   211,800,000
42.36
        27,566,667
    5.51
        25,566,667
    5.11
        21,227,700
   4.25
18,200,000
             3.64
   15,366,666                   3.07
13,000,000                     2.60
7,000,000                    1.40
          6,000,000
   1.20
        10,666,670
    2.13
9,500,000
   1.90
  9,450,000                  1.89
   50,000
    0.01
6,752,200
1.35
359,646,570

71.93

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 มีนาคม 2561
โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลังหักภาษี
เงินได้ของบริษัท (งบรวม)
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย จะมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของ
ก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี

ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใ ช้ ป ั จ จั ย
ดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบเช่น ผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษทั แล้ว โดยให้แจ้งแก่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
คราวต่อไปเพื่อทราบ

เปรียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
รอบผลประกอบการ
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)
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2556

2557

2558

2559

2560

0.75
0.43
57.5

0.32
0.18
54.9

1.00
0.40
40.0

0.85
0.45
53.2

0.93
0.52
55.7

โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
และต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึง่
ประกอบด้ ว ยกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 3 คน
ที่มีความเป็นอิสระโดยมีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ จ ะ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการ
ก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
นิ ย าม คุ ณ สมบั ติ และหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
กรรมการอิสระ
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น 1% ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
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 หรือผู้ที่มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
รวมทัง้ ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการ
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
5. ไม่เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง
การเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล
ให้ ร วมถึ ง การเป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย ทัง้ ในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั แต่งตัง้
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตดั สินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมี กรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

  1. ดร.ชุมพล  พรประภา
  2. นายรักสนิท   พรประภา
3. นายสถิตย์พงษ์  พรประภา
  4. นางสาวปฐมา  พรประภา
5. นายประพล  พรประภา

ต�ำแหน่ง

ประชุม
คณะกรรมการ
ประชุม
ประชุม
ประชุม
สรรหาและ
สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำหนด
เข้าประชุม/
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
ทั้งหมด
เข้าประชุม/ เข้าประชุม/
กรรมการ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

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

3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1

3/3
4/4
4/4

4/4

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ

1/1

4/4

4/4

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-/1

-/4

-/4

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1/1

4/4

      นางสาวเพ็ญจันทร์  กลิน่ บุนนาค*

กรรมการ

1/1

1/1

นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์  

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1/1

4/4

  6. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย์ **
  7. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
8. นางสาวอรพินธุ์  ชาติอัปสร

  9. นายทวีป  ชาติธำ� รง

10. นายสุรินทร์  ธรรมนิเวศ ***
11. นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์

1/1

1/1

1/1

หมายเหตุ : *   นางสาวเพ็ญจันทร์   กลิ่นบุนนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
** นายประสิทธิ   ์ ไทรนนทรีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
*** นายสุรินทร์  ธรรมนิเวศ   ประสบปัญหาสุขภาพด้านสมอง จ�ำเป็นต้องพักรักษาอาการ  จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีและการประชุมคณะกรรมการส่วนใหญ่ในปี 2561 เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
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2. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปฐมา  พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล  พรประภา
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชัย  เอื้อมเสถียรพร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายประสิทธิ์  ไทรนนทรีย์
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
5. นายสมบุญ  นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2
6. นายทวีศักดิ  ์ เจริญศักดิ์โยธิน
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
7. นายธิติพล  เลือดภักดี
ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก. ฝ่าย)
8. นายคัมภีร  ์ หวังสุนทร
ผู้บริหารระดับฝ่าย
9. นายปิต  ิ งามเลิศ
ผู้บริหารระดับฝ่าย
ผู้บริหารระดับฝ่าย
   10. นายประกอบ  หมายแม้น
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โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน (CFO)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ส่วนบัญชี
(สมุห์บัญชี)

ฝ่ายงานต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ 1

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
กรุงเทพ

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ 2

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ
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ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายอภิชยั
เอือ้ มเสถียรพร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตัง้ แต่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
เลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารไว้ อ ย่ า งชั ด เจน เหมาะสม เพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจ
ให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และเป็ น ไปตามหลั ก การและนโยบาย
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด  โดยบริษทั จะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบ
กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
โดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน

โบนัส และเงินส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนกรรมการอิสระ
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป เบี้ ย ประชุ ม ในวงเงิ น ที่ ข ออนุ มั ติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อ นุ มั ติ
ค่ า ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละครั้งที่มาประชุม  
40,000 บาท/คน/ครั้ง
- ส�ำหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง
โดยให้ประธานกรรมการชุดย่อยได้รบั เบีย้ ประชุม 45,000 บาท
ต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน
5 ท่าน ในฐานะที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม
ตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
เบี้ยประชุม (บาท)

รายชื่อกรรมการ

1. นางสาวอรพินธุ  ์ ชาติอัปสร

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนด
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
กรรมการ

รวม

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

180,000

2. นายทวีป  ชาติธ�ำรง

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ

200,000

160,000

45,000

405,000

3. นายสุรินทร์  ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

0

4. นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

200,000

40,000

240,000

5. นายจักก์ชัย  พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

200,000

รวม

800,000

		

380,000

200,000
340,000

85,000

1,225,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริ ษั ท และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้บริหาร จ�ำนวน 9 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส
เป็นจ�ำนวนเงิน 40,392,680 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่มีสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ
2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ให้แก่ผบู้ ริหาร
โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน
ปี 2561

โดยในปี 2561 บริษทั ได้จา่ ยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ส�ำหรับผู้บริหาร 2 ราย รวมทั้งสิ้น 86,274 บาท
4. บุคลากร
บริ ษั ท มี พ นั ก งานทั้ ง หมด 2,503 คน โดย
ในปี 2561 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 796.9 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน
โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
100.7 ล้านบาท

บมจ. ฐิติกร

บริษัทย่อย

-  ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)
-  ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
-  ฝ่ายต่างประเทศ  (คน)
-  ฝ่ายบัญชี (คน)
-  ฝ่ายการเงิน (คน)
-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
-  ส�ำนักตรวจสอบภายใน (คน)
-  ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ (คน)

1,427
9
25
37
342
6
34
193

             29
132
204

รวม (คน)

2,073

430

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

696.2

100.7

ทั้งนี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จ� ำ นวนพนั ก งานอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ และไม่ มี ข ้ อ พิ พ าท
ด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรง
และผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน โดยในปี 2561 คิดเป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 796.9 ล้านบาท
บริษัท มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับการขยายตัว
ทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท
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นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานในรูปเงินเดือน  โบนัส และเงินสมทบกองทุนเลีย้ งชีพ
แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษา
พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ โครงการกองทุน
การศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือให้กบั พนักงานทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ
รวมถึ ง การให้ ร างวั ล ส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ มี ค วามตั้ ง ใจใน
การท�ำงาน เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท มี ข วั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการสร้ า ง
ความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุม่ บริษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยมุง่ เน้นการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ นอกจากนี้
กลุ ่ ม บริ ษั ท ยั ง เน้ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี (Good Corporate Governance)
โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศ

ส�ำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการท�ำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้
บริษทั ยังจัดอบรมทัง้ การอบรมภายในบริษทั และการส่งอบรม
ภายนอกอย่างสม�่ ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่ า ซื้ อ
คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทัว่ ไป เช่น ความรูด้ า้ นการบัญชี
ภาษีอากร ซึง่ ขึน้ กับความเหมาะสมของสายงานทีพ่ นักงานนัน้
ท�ำงานอยู่

ข้อมูลการฝึ กอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนชั่วโมง

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1,356
8,118

2,350
14,100

1,663
9,978

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
31 ธันวาคม 2560 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 แสดง

จ� ำ นวนหุ ้ น โดยรวมจ� ำ นวนหุ ้ น ของคู ่ ส มรส และบุ ต ร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้น
รายชื่อ

  1. ดร.ชุมพล พรประภา
  2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
3. นายทวีป ชาติธ�ำรง
  4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
  5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
  6. นายรักสนิท พรประภา
  7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
  8. นางสาวปฐมา พรประภา
  9. นายประพล พรประภา
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
      นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ณ 31 ธันวาคม
2560

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
33,000 (0.007%)
-

เปลี่ยนแปลง
ณ 31 ธัันวาคม
2561
เพิ่ม (ลด)
9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
33,000 (0.007%)
-

คู่สมรส
การถือหุ้นของ
คู่สมรส

15,366,666
50,000
6,000,000
-
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2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร *
จ�ำนวนหุ้น

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

คู่สมรส

รายชื่อ

ณ 31 ธันวาคม
2560

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธัันวาคม
2561

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นายคัมภีร์ หวังสุนทร
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นายปิติ งามเลิศ
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
นายธิติพล เลือดภักดี
นายประกอบ หมายแม้น

-

-

-

-

-

-

-

-

* หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่านั้น

32

| รายงานประจ�ำปี 2561 | บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ข้อมู ลคณะกรรมการบริษัท
ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

77 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 2546-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
                                           ปี 2535-ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
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                                      

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 

78 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 2544-ปัจจุบัน กรรมการ  MMP Corporation
ปี 2550-2552    กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน                                                            
ปี 2546-2548   กรรมการ ธนาคารออมสิน
             
ปี 2508-2544 อาจารย์ประจ�ำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายทวีป ชาติธ�ำรง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ
70 ปี
การถือหุ้น
ไม่มี
การศึกษา                
M.B.A. Quantitative Methods, St. Johns University
                              
B.A. Mathematics, University of Oregon
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 83/2553
        
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก                
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2552-2555 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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   

73 ปี
ไม่มี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (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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นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                        
                                             

61 ปี
ไม่มี
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
     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     
ไม่มี
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก               
23 เมษายน 2556
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทไทยคอมโพสิท จ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
กรรมการ กรรมการบริหาร เหรัญญิก
ปัจจุบัน   
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
อดีต
กรรมการ ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจองค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
อดีต
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
อดีต
รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อดีต
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ำกัด

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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นายรักสนิท พรประภา

กรรมการ

อายุ
72 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
69 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
6 มิถุนายน 2546
วันแต่งตั้งครั้งแรก                
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2522-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2545-2553 กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)                                     
ปี 2532-2553    กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
ปี 2523-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จ�ำกัด                            
ปี 2537-2549     ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางสาวปฐมา พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                   

49 ปี
5.51%
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตร  Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
     สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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
หลักสูตร  Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
6 มิถุนายน 2546
วันแต่งตั้งครั้งแรก        
ประสบการณ์
		
บริษัทจดทะเบียน
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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 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 2540-ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2554-2561   กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2545-2553    กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด           

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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นายประพล พรประภา

กรรมการ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                 
หลักสูตรการอบรม
   

45 ปี
5.11%
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558
     สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP 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 กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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 เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำ� หน่ายโตโยต้า 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 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
                     
ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ
59 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 2553-2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2537-2560 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ 		
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2558-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-2561 กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2553-2561      กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด   
ปี 2545-2561 กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด     
		

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุ นนาค กรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
        
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก            
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

64 ปี
ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 116/2558
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
20 กุมภาพันธ์ 2557
ปี 2557- 2561
ปี 2557-2561
ปี 2557-2561
ปี 2558- 2559
ปี 2556- 2558
ปี 2555- 2556
ปี 2554- 2555
ปี 2551- 2554

กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
     
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)          
ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ กรุงเทพ 2 และ
                            
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2558-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2548-2561      กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด                                        
ปี 2557- 2561 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 :  นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2561
หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา               
หลักสูตรการอบรม

        
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
        

   
วันแต่งตั้งครั้งแรก            
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน     

                                 
                                    
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการ
54 ปี
0.007%
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2561
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2561
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
25 เมษายน 2561
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2559-ปัจจุบัน
ปี 2551- 2559
ปี 2547-2551
ปี 2546-2547
ปี 2541-2546
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2560-ปัจจุบัน
ปี 2558-ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด                                        
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2561

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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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 2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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 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 ผู้จำ� หน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด                                       
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
ปี 2554-2561   กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2545-2553   กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด           

รองกรรมการผู ้จัดการ
5.11%
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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 เอส.พี. อาคาร จ�ำกัด
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จำ� หน่ายโตโยต้า 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 2554-2561 กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ปี 2540-2544 นักวิเคราะห์ เจ.พี. มอร์แกน

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
การถือหุ้น
การศึกษา                
ประสบการณ์         

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
การถือหุ้น
การศึกษา               
ประสบการณ์         

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ
ไม่มี
ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553-2561 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 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)                                        

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ
0.007%
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด                                        
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
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)  

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางสุภัชฌา ทวีรักษ์
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559-2561     ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่าย) ดูแลงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556-2561 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 ผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นางสุภัชฌา ทวีรักษ์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2561

นายคัมภีร์ หวังสุนทร
การถือหุ้น
การศึกษา                 
ประสบการณ์            

ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
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 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 ผู ้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ
การถือหุ้น
การศึกษา                
ประสบการณ์           

    
                     

ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
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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นายปิ ติ งามเลิศ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายสมบุ ญ นาราสุนทรกุล
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายพิสิฏฐ์ เปลี่ยมทรัพย์
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)

ผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ ายปฏิบัติการ 2
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)

ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย)
ไม่มี
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2553-2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2559-2561 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 : นายพิสิฎฐ์ เปลี่ยมทรัพย์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ :  การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

44

| รายงานประจ�ำปี 2561 | บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายธิติพล เลือดภักดี

ที่ปรึกษา (เทียบเท่า ผจก. ฝ่ าย)

การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
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 และรักษาการผู้จัดการ
                                                
ฝ่ายปฏิบัติการ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายประกอบ หมายแม้น
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
ไม่มี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2561-ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2551-2561
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

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 โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อ
รถจั ก รยานยนต์ ทั้ ง ในประเทศและประเทศใน ASEAN
โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการใน
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 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�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษทั
ให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวนนโยบาย
เกี่ ย วการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผูถ้ อื หุน้ พนักงานและลูกค้าของบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ตลอดจนหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบนโยบายสนับสนุน
การก�ำกับดูแลกิจการดังนี้
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั แิ ละการให้บริการ ลูกค้า
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสามารถและความมีประสิทธิภาพ
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ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบ
การควบคุ ม และบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม มุ ่ ง มั่ น
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ
ตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�ำรงไว้
ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้
บริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื แนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้แ ก่ กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานทราบ
และถือปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริษทั ยังมอบหมายให้สำ� นักตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�ำ่ เสมอ
บริ ษั ท ได้ ท บทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2555
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามแนวทางที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดตามล�ำดับ ในหลักการ ซึ่งบริษัทได้พิจารณา และ
น�ำเสนอคณะกรรมการรับทราบ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึง
การสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ และเป็นประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ครอบคลุมถึง
องค์ ป ระกอบ และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในโครงสร้ า ง
การก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัดและสม�ำ่ เสมอ
ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่   ี ใน 5 หลัก เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบตั ติ อ่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

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

หมวด สิทธิของผู ้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ ถึ ง
สิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการต่างๆ  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่ง
ในก� ำ ไรของกิ จ การ การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญๆ  ของบริษทั เป็นต้น ดังนี้
1. บริษัทมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึง
“นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าบน website ของบริษัท
3. ในปี 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีซงึ่ จัดขึน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2561
โดยบริษทั มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน  

พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทางไปรษณี ย ์ ล งทะเบี ย น โดยรายละเอี ย ดในหนั ง สื อ
เชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทัง้ แผนทีแ่ สดง
สถานที่ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระ
การประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  
หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนด  และ
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ในกรณีทปี่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
รวมถึงข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
และการออกเสียงลงคะแนน
4. ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และการตรวจนับคะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับ
ทุกวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร
และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรือ
งดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในภายหลัง
6. ประธานในทีป่ ระชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุม
อย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้
กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้น
ก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ กรรมการทุกคน
เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
เพื่อตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   
7. 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 เสนอความคิดเห็นต่างๆ  หรือติดต่อกรรมการอิสระ
ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท
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หมวด การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ
การประชุมไว้ที่ website ของบริษัทก่อนวันประชุม 43 วัน
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
ก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
ค�ำถามเกีย่ วกับบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึง่ ได้ประกาศ
แจ้งให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบ
การพิจารณาด้านคุณสมบัติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่ จะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามคุณสมบัตกิ รรมการของบริษทั และ
ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัทจะได้
ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
ต่อไป  ซึง่ ได้ประกาศแจ้งการเสนอชือ่ รวมถึงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่ได้
แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ
ในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการเป็ น รายบุ ค คล และให้ เ ก็ บ บั ต ร
ลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ทุกรายไม่วา่ จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง
7. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง พร้อมทั้ง
ให้รายละเอียดของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือก
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่
ในการเข้าประชุมแทน
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8. คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์และส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อคณะกรรมการบริษัท 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
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เรื่ อ งขอบเขตและอ� ำ นาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการบริษัท
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

หมวด บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  เจ้าหนี้
ผู้ลงทุน สังคม ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
ซึง่ ได้กำ� หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรในหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถ
ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
2. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและปฏิบตั ิ
ต่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทัง้
ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
ต่อทั้งสองฝ่าย
3. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามเงือ่ นไขหรือข้อตกลงทางการค้า
ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะ
ท�ำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน
โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน
การช�ำระคืน หลักทรัพย์คำ้� ประกัน และข้อตกลงอืน่ ๆ  หากเกิด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกัน
ไว้ ไ ด้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น
พิ จ ารณาแนวทางแก้ ป ั ญ หา โดยที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ เ คย
กระท�ำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน  

4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษา
ความลับของลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการใช้สัญญาที่
เป็นธรรมต่อลูกค้าโดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ และตราสัญลักษณ์เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจทีร่ กั ษาสิทธิ
ผู้บริโภค
5. บริษทั ถือปฏิบตั เิ พือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ  ของหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลอย่างเคร่งครัด
พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
ถูกต้องตามทีห่ น่วยงานภาครัฐร้องขอ เพือ่ แสดงความโปร่งใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกัน
6. ปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ตามกรอบกติ ก าการแข่ ง ขั น
ทีเ่ ป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน

ไม่ใช้วิธีไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท
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 เติมสวัสดิการให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริม
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)

2559

2560

2561

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

4.0
7.9
11
-

4.2
1.5
2
1

4.3
5.6
16
1

บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับ
รวมถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม
สัมมนา กับสถาบันต่างๆ  ในหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม การบริหาร
การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร้าง
ความสามั ค คี และฝึ ก การท� ำ งานเป็ น ที ม อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม
ให้มีการอบรม Safety Riding ส�ำหรับพนักงานภาคสนาม
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  
เพื่ อ พิ จ ารณาก� ำ หนดกระบวนการในการตรวจสอบและ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงและรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการตาม
ที่เห็นสมควร

ก�ำหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายการแจ้ ง เบาะแส
การกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานรับทราบกระบวนการ
และวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระท�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 ถนนรามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
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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   ผา่ นแบบฟอร์ม
การแจ้งเบาะแส บน website 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 2561 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูล
ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สารกั บ บริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ
จะประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ได้ รั บ ทราบ
ช่องทางการสื่อสารกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

หมวด การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ กั บ
การสือ่ สารข้อมูลแก่ผลู้ งทุนทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงิน
และในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท จึ ง มี
การเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน 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 2561 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
5 ครั้ง
• การประชุมทางโทรศัพท์/ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์  
35 ครั้ง
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 2 ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 4 ครั้ง
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และสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดและย้ อ นหลั ง
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร
เสมือนนัง่ ฟังอยูใ่ นห้องประชุม ผ่านทาง website www.set.
or.th/oppday และเพือ่ ประโยชน์ในด้านงานผูล้ งทุนสัมพันธ์
(Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูลดังกล่าว
ไปยัง website ของบริษัท www.tk.co.th
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  
website ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ จะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและ
มูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท
คอยดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษทั ไม่ได้มหี น่วยงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่อสารผ่านทาง
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ
ขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูล ได้ท่ี
โทร. 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท� ำ การของบริ ษั ท
โทรสาร 0 2318 3339 หรือ ที่อีเมล Investor@tk.co.th
และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th  
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• งบการเงิน ได้แก่งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงิน
รายไตรมาส ซึง่ เป็นข้อมูลส�ำคัญทีแ่ สดงฐานะทางการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจึ ง ต้ อ ง
ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานตามแต่กรณี เพื่อรับรอง
ความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของ ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริษัทโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นจริงและ
สมเหตุ ส มผล งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสม การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ
และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนิน
การทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล ที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน   นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ตรวจสอบรายการทางการเงิ น

รายการระหว่ า งกั น และระบบควบคุ ม ภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ก่อนเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น
และคณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปีด้วย
• การเปิดเผยรายชือ่ และประวัตกิ รรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ  รวมทั้งผู้บริหาร  
• การเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหาร
• การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการ
และผู้บริหาร
• การเปิดเผยรายการทีม่ คี วามขัดแย้งของผลประโยชน์
• การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา เช่น
จ�ำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
อาทิเช่น  ความรูด้ า้ นอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้อง
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง ประกอบด้ ว ยความหลากหลาย
ทั้งด้านอายุ เพศ โดยมีกรรมการผู้หญิง จ�ำนวน 3 ท่าน
จากจ�ำนวนคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 45.5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 6 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6
คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  และตามมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดแก่กจิ การ ในขณะเดียวกันก็คำ� นึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกๆ     
1 ปี หรือตามเห็นสมควร

1) บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ของกรรมการและจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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�ำปี
ของบริษัท
และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
ไว้คราวละ 3 ปีและด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ
ไม่เกิน 9 ปีนบั จากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ครัง้ แรก  โดยได้เปิดเผย
รายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการ
แต่ละคน ไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และรายงาน
ประจ�ำปี โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการรายใดของบริษัท ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
จ� ำ กั ด การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการในบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยจะด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ไม่ได้ไป
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากการ
เป็นกรรมการในบริษัทย่อย
2) การแยกต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
บริษทั มีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคล
เดี ย วกั บ กรรมการผู ้ จั ด การเพื่ อ เป็ น การแบ่ ง แยกหน้ า ที่
ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงาน
ประจ�ำโดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใด
คนหนึง่ มีอำ� นาจโดยไม่จำ� กัด นอกจากนี้ บริษทั ยังมีกรรมการ
อิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งท�ำให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในการ
เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |

51

2. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ในการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่การประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ก าร
ลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
5. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
ในกลุ ่ ม คุ ณ ชุ ม พล พรประภา ซึ่ ง ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 49.1
(ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561) อย่างไรก็ดี ตามโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4
ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
ประธานกรรมการได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานอย่ า งอิ ส ระ
ไม่ครอบง�ำหรือชี้น�ำความคิดในระหว่างการประชุม และ
ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมแสดงความเห็น
อย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เพือ่ ให้ได้
มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
5) บริษทั จัดให้มเี ลขานุการบริษทั โดยก�ำหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
1. ให้คำ� แนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริษทั เกีย่ วกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของ
คณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ
ต่างๆ
-  ระบบทะเบียนกรรมการ
-  หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี, รายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
ถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม
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6.  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6)   กำ� หนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่ า งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังได้มดี ำ� เนินการ
อบรมพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ในรายการที่ อ าจมี
ความขั ด แย้ ง หรื อ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย    บริ ษั ท จะพิ จ ารณาด้ ว ย
ความรอบคอบ
7)  ก�ำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินการตาม
นโยบายที่ตั้งไว้
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารก� ำ หนดการประชุ ม
และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2) คณะกรรมการมี ก ารประชุ ม อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
และมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนด
วาระการประชุมชัดเจนและจัดส่งวาระการประชุมพร้อม
รายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาให้อย่าง
เพียงพอในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
3) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วม
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
5) ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
และมี โ อกาสรู ้ จั ก ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ส� ำ หรั บ ใช้ ป ระกอบ
การพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
6) ให้ ค ณะกรรมการสามารถเข้ า ถึ ง สารสนเทศ
ที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท
หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่
ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

7) 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
8) คณะกรรมการตรวจสอบ (Non Executive
Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหา
ต่างๆ   ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของกรรมการ มี ก ารเชิ ญ ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบั ญ ชี
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถาม ในประเด็นที่
กรรมการตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรือ
อนุ มั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยให้ มี ก ารรายงานให้ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9) 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
10) 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
ความเห็ น และผลการลงมติ ข องคณะกรรมการ ชื่ อ
ผู้จดรายงานการประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อ
รับรองรายงานโดยประธานในที่ประชุม
11) จ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการ
มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ มีการเปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุม และ
จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจ�ำปี
ในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
4 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

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการทั้ ง คณะโดยรวม และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทั้ ง คณะ และประเมิ น ตนเองของ
กรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผู้จัดการ 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
ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ น�ำมาแก้ไขและเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม
และคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment) นัน้ จัดท�ำขึน้
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสม
กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการในรอบปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลนั้น คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและ
สรุปผลการประเมิน และความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุง
และพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานต่ อ ไป โดยมี หั ว ข้ อ และ
ผลการประเมินในปี 2561 ที่ระดับผลการประเมินดังนี้
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
โดยภาพรวม มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้าง
และคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ บทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ
โดยภาพรวม มีค ะแนนอยู่ที่ 226.27 คิดเป็น 99.24%
ระดับ “ดีเยี่ยม”
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็น
รายบุคคล มีหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
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สรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
เป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ที่ 43.55 คิดเป็น 97.71%
ระดับ “ดีเยี่ยม”
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมิน
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนน
อยู่ที่ 199.5 คิดเป็น 97.79% ระดับ “ดีเยี่ยม”
ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู ้จัดการ
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) โดยแบ่งการประเมินเป็น
(1) ความเป็นผู้น�ำ  (2) การก�ำหนดกลยุทธ์ (3) การปฏิบัติ
ตามกลยุ ท ธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิ บั ติ ท างการเงิ น
(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
(8)   การสืบทอดต�ำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ด� ำ เนิ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการผูจ้ ดั การ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ชื่อ-นามสกุล

2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ส รุ ป และน� ำ เสนอผล
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น งานของกรรมการ
ผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนากรรมการ
อย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ คณะกรรมการมีการส่งเสริม
ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ต้ น โดย
ได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�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
ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมอบรม
และสัมมนาอื่น ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา

- Strategic Financial Leasership (SFLP)
- How to Develop a Risk Management
Plan (HRP 19/2018)
- Director Accreditation Program (DAP 150/2018)
- Risk Management program for corporate Leaders
RCL 14/2018
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร - How to Develop a Risk Management Plan
(HRP 19/2018)
- Risk Management and Internal Control
Program 1/2018
- Company Secretary Program (CSP 91/2018)
- Risk Management program for corporate
Leaders RCL 14/ 2018
4. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน - Risk Management and Internal Control
Program 1/2018

1. นางสาวปฐมา พรประภา
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
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หน่วยงานที่จัดอบรม/ สัมมนา
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
และฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน ในระดับ
บริหารและต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวน
ความเหมาะสมในทุกๆ  ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน
และศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก มีการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�ำแหน่งภายใน ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�ำหนด
ให้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคคลที่สามารถทดแทน
ต�ำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จำ� เป็นในการปฏิบัติงาน

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 2561
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลากหลาย ดังนี้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ

8. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
9. นายประพล พรประภา
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์                 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท      
เลขานุการบริษัท คือ นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามทีร่ ะบุในข้อบังคับของบริษทั กล่าวคือ
มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ และมติ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงาน รวมทัง้ ก�ำกับและควบคุมดูแลให้มกี ารด�ำเนินงาน
ตามนโยบายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท                          
1. ร่วมก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบาย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าว และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบายและ
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้มีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการ
ด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความสมดุล
ของวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี คือ
1. การรักษาฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่เดิม
ที่สาขาให้บริการอยู่แล้ว และควบคุมระบบการคัดเลือก
ลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดี
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2.1 ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพืน้ ที่
ให้บริการเดิม
2.2 ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพืน้ ที่
ใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขาให้บริการ
3. เน้นการใช้ระบบ Digital Mobile ส�ำหรับพนักงาน
สินเชื่อ และพนักงานติดตามหนี้สิน โดยมีการเชื่อมต่อกับ
ระบบฐานข้อมูลของบริษทั เพิม่ ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
และขออนุมัติสินเชื่อ
โดยในปี 2561 ธุรกิจในประเทศมีแผนขยายสาขาเพิม่
3 สาขา ส�ำหรับต่างประเทศ เช่น กัมพูชา มีแผนขยายสาขาเพิม่
3 สาขา, ในลาวแผนขยาย 2 สาขา ส่วนในประเทศเมียนมา
เกิดการล่าช้าเพราะอยู่ในระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาต
เพื่อขยายธุรกิจ Micro finance ซึ่งได้มีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกๆ ไตรมาส และจาก
การติดตามพบว่า การขยายสาขาในประเทศยังไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากมีการชะลอการเปิดสาขา ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจ
ที่ ช ะลอตั ว ส่ ว นในต่ า งประเทศนั้ น สามารถเปิ ด สาขาได้
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าว
อย่ า งรอบคอบ และเพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ความขั ด แย้ ง
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล
กล่าวคือ หากมีรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น บริษัทจะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในฐานะที่ บ ริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย น ทั้ ง นี้
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ดการท� ำ รายการระหว่ า งกั น
พร้อมทั้งเหตุผลของการท�ำรายการ มูลค่ารายการ และ
คู่สัญญาไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่
กรรมการมี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ประธานที่ ป ระชุ ม จะขอให้
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�ำเนินการประชุมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระดังกล่าว และ
ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์
จดทะเบี ย นของตนรวมถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ
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นิตภิ าวะตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
ข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนและการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ   
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษทั จัดให้มรี ะบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบ
การตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน
ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารงาน การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเสนอต่อผู้บริหารในสายงาน
และคณะกรรมการโดยสม�่ำเสมอ  
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ม่ั น ใจว่ า ระบบ
การควบคุมภายใน การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ   ของ
บริษัท ได้ด�ำเนินตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�ำการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ที่ ผ ่ า นมาไม่ พ บประเด็ น ความผิ ด พลาดที่ ส� ำ คั ญ และมี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กำ� หนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management
Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการ
ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทาง
ด้ า นการเงิ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเสี่ ย งจึ ง เพิ่ ม
ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน
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
การรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
• ให้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง และก�ำหนด
เหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบ
• ระบุปัจจัยเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกัน
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
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารการ
จัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่
เรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง คณะกรรมการต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่ องที่ กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
2) การท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ของ
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
ซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด�ำเนินงาน และ/หรือ
การบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แผนงาน/ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายของบริ ษั ท ที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ มติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
2. จัดท�ำแผนงาน/ธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจการ
บริหารงาน ตลอดจนจัดท�ำเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายงานความก้าวหน้า
ของแผนงานและเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึง
การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนักงาน และก�ำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน
โบนัส และสวัสดิการต่างๆ  ส�ำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษทั เสนอ
แนะทางเลือกและกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายในระยะสัน้
และระยะยาว แผนงาน/ธุรกิจและสภาพแข่งขันในตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทุกๆ  ด้านเพื่อให้
บรรลุตามแผนงานของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบตั กิ ารและงานด้านสนับสนุน
ต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ�ำนาจมอบหมาย
ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแล
อื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง
ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัท
ให้เป็นปัจจุบัน เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัย
พนั ก งานและลู ก จ้ า ง การก� ำ หนดเงิ น เดื อ นและเงิ น อื่ น ๆ  
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำ
นิตกิ รรมสัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ  ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานปกติของบริษทั และ/
หรือภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
11. มี อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
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ให้มอี ำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ�ำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใน
ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจ
ช่วงที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจาก
กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้
รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ   หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทวีป ชาติธ�ำรง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
นางชลธิชา ยอดศรี
โดยกรรมการตรวจสอบล� ำ ดั บ ที่ 1 มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ภ าพของ
ระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน
หรื อ หั ว หน้ า งานหน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคล
ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากกรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ ด� ำ เนิ น การให้ มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
ว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังนี้          
1. นายทวีป ชาติธ�ำรง
  
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                 
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ คือ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบาย วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์
การสรรหากรรมการบริษทั และการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ  ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
โปร่งใส  พิจารณาสรรหาผูม้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต  ิ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน
ดังนี้
1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธิติพล เลือดภักดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางชลธิชา ยอดศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ
นางชลธิชา ยอดศรี
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ของกลุม่ ธุรกิจการให้เช่าซือ้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ  ทส่ี ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ ง
ด้านลูกค้า ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับ
ชือ่ เสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั
ให้ความเห็นชอบ
2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตาม
นโยบายบริหารความเสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ ด้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ� หนด
5. รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ
การด�ำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
กลยุทธ์ที่ก�ำหนด
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
เพื่ อช่ วยในการให้ค� ำ แนะน� ำปรึก ษาแก่ฝ่ายบริหาร และ
ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย
โดย ณ วันที่   31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน คือ
1. นางสาวปฐมา  พรประภา
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายประพล  พรประภา
กรรมการบริหาร
3. นายรักสนิท  พรประภา
กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการบริหาร
5. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร  
1. ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และอ� ำ นาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ด�ำเนินการในเรือ่ งทีป่ ฏิบตั เิ ป็นปกติของธุรกิจ รวมทัง้
การด�ำเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัท
4. มี อ� ำ นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของ
บริษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ/
หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
5. รายงานผลประกอบการประจ�ำไตรมาส ที่ผ่าน
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ่ื น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และก�ำหนดให้รายการทีก่ รรมการบริหาร
หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ายการธุ ร กิ จ ปกติ ห รื อ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติ
การท�ำรายการนั้น และให้รายงานคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี  ้
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและวงเงิน
ให้กู้ยืม
หน่วย : บาท

ผู้ม		
ีอำ� นาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ รถจักรยานยนต์
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารบริษัท
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125,000
< 150,000
< 1,200,000
< 2,500,000
> 2,500,000
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รถจักรยานยนต์
Big Bike

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

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

1,800,000
< 2,500,000
< 5,000,000
< 10,000,000
> 10,000,000

75,000
< 120,000
< 2,500,000
< 20,000,000
> 20,000,000

อ�ำนาจการอนุมัติสินเชื่อในบริษัทย่อย (ลาว, กัมพูชา)
อ�ำนาจในการ
อนุมัติสินเชื่อรถยนต์
ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร

ราคาขาย
USD

บาท

70,000 2,310,000
80,000 2,640,000
100,000 3,300,000
200,000 6,600,000
> 200,000 > 6,600,000

ดาวน์ (25%)
USD
บาท
17,500
20,000
25,000
50,000
> 50,000

577,500
660,000
825,000
1,650,000
> 1,650,000

วงเงินทีส่ ามารถอนุมตั ไิ ด้ / LTV (75%)
USD
บาท
52,500
60,000
75,000
150,000
> 150,000

1,732,500
1,980,000
2,475,000
4,950,000
> 4,950,000

* อัตราแลกเปลี่ยน 1USD = 33 บาท

7.2 มี อ� ำ น า จ ใ น ก า ร เ ซ็ น สั ญ ญ า M O U
(Memorandum of Understanding), Confidentiality
Agreement, Letter of Intent และหรือบันทึกข้อตกลง
เบื้ อ งต้ น ในการจะซื้ อ หรื อ จะขายทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และ
หรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ เพื่อหา
ข้อสรุปน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและหรืออนุมตั ิ
ในภายหลัง
7.3 มี อ� ำ นาจในการขอวงเงิ น สิ น เชื่ อ และออก
ตราสารหนีเ้ พือ่ กูเ้ งิน เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีเงือ่ นไข
		 7.3.1 วงเงินไม่เกินครัง้ ละ 1,000,000,000 บาท
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบและ
ประเมิ น ราคา นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนในการด� ำ เนิ น การ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไป
ตามมาตรฐานทางบัญชี และหรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับกับกิจการ         

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู ้บริหาร
ระดับสูงสุด

• กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 2 ราย จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม

ตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนัน้ น�ำเสนอรายชือ่
กรรมการดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โดยได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
การเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะ
ความเป็นผู้นำ�
2. มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ  ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่
สามารถน�ำบริษทั ไปสูก่ ารเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน อีกทัง้ เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรื อ ข้ อ มู ล ลั บ ของบริ ษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกโดยเฉพาะ
คู่แข่งขัน และไม่ดำ� เนินการใดๆ  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
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7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย
จ�ำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา และในกรณีที่ต้องการเลือก
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการท่านเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระเพื่ อ การเลื อ กตั้ ง บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ป ระวั ติ แ ละ
รายละเอียดของบุคคลประกอบเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถตัดสินใจ
จากสารสนเทศที่ได้รับ
การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ ลงมา
เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
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 สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจาก
การคั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้
ทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะก้ า วขึ้ น มาเป็ น ผู ้ บ ริ ห ารในอนาคตได้
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โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินศักยภาพการท�ำงานของพนักงาน
ซึง่ พนักงานทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีศกั ยภาพในการท�ำงานทีด่ ี
จะได้รบั มอบหมายงานทีท่ า้ ทายและมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
พนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำ� แหน่งงานว่างลง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการผู ้ จั ด การเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ที่ จ ะไปบริ ห าร
ในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัทย่อย
นอกจากนี้ 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�ำคัญ ดังนี้
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 2561 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
2. นอกจากนี้ ยั ง มี ข ้ อ ก� ำ หนดห้ า มไม่ ใ ห้ ก รรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลไป
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
ต่ อ สาธารณะ โดยก� ำ หนดให้ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริตและยุตธิ รรมโดยสม�ำ่ เสมอ

การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิด
วินยั จะได้รบั โทษตัง้ แต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทัง้ นี้ แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้
แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี		
้
หน่วย : ล้านบาท

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

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ
ผลการประเมิ น การจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ประจ� ำ ปี 2550-2561
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 2551-2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกันประเมินระดับการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยบริษัทฯ ได้รับ
การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก”
ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัล
เกียรติยศ “Investors’ Choice Award” ให้กบั บริษทั ฯ และ
อีก 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” ให้กบั บริษทั ฯ และ
อีก 13 บริษัท จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 528 หลักทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

3.04

ไม่มี

ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่ 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)
การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริ ษั ท ได้ ท บทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
คณะกรรมการได้พจิ ารณาพบว่าบริษทั ได้นำ� หลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่
มาปรับใช้แล้ว และน�ำเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/ 2561 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2561 และ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
อยูร่ ะหว่างพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการให้สอดคล้องกับ CG Code
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) | รายงานประจ�ำปี 2561 |
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
(Sustainability Framework)
เพื่อท�ำให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโต
พร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกๆ คน
ยึดมั่นการท�ำธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงิน
ทีม่ คี วามส�ำเร็จและให้ประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนต่อสังคมตามวิสยั ทัศน์
ของบริษัท
• วิสัยทัศน์
การเป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น
ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนและ
ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
• พันธกิจ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
อย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธ�ำรง
ไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
2. รั บ ผิ ด ชอบในภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจ
โดยมี วิ นั ย ในการด� ำ เนิ น งานและค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการท�ำงาน
ที่ชัดเจนและโปร่งใส
4. ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียม
กั น และหลี ก เลี่ ย งสถานการณ์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
5. ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ภารกิจ
1. ความเป็นผู้น�ำในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ แ ละสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม อย่ า งยั่ ง ยื น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานของพนักงาน
เสริมสร้างความภูมใิ จ การมีสว่ นร่วมของพนักงาน
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และการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า
ในอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกัน
3. เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน
และสังคม
บริ ษั ท มี แ นวความคิ ด ว่ า “ความรั บ ผิ ด ชอบ
(CSR: Corporate Social Responsibility)” คือการที่
บริ ษั ท จะต้ อ งมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม
มีความยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการจรรโลงสังคม
ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่าย
อย่างครบถ้วน ซึ่งหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�ำงาน
ของบริษัท และให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในระดั บ องค์ ก ร บริ ษั ท มุ ่ ง ประกอบกิ จ การตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และสร้ า งความโปร่ ง ใส
ในการท� ำ งาน ควบคุ ม การด� ำ เนิ น กิ จ การให้ เ ป็ น ไปตาม
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์
ระเบี ย บที่ ก� ำ หนดโดยหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลต่ า งๆ และ
ปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎระเบียบของบริษทั
อย่ า งเคร่ ง ครั ด อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ น� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการ ซึ่งน�ำ
ไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม
- มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและระเบียบของบริษัท โดยให้ยึดถือ
จรรยาบรรณนี้ ใ นการการกระท� ำ ทุ ก กิ จ กรรม
การตัดสินใจและการท�ำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัท
จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
- ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุ ร กิ จ (Codes of Conduct) ที่บ ริ ษั ท
จัดท�ำขึ้น และก�ำหนดให้พนักงานที่เข้าท�ำงานใหม่
ได้ทราบแนวปฏิบัติ ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ เพราะเชือ่ ว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึง่
ทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ความส�ำเร็จระยะยาวให้กับบริษัท

แนวคิ ดในการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ของบริษทั (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
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ย
ได้รับความเป็นธรรมและความพึงพอใจบนความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
2. บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษทั (CSR in process)
ซึ่ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของบริ ษั ท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน
3. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
นอกกระบวนการ (After Process) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
การสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ  
เช่น กิจกรรมบริจาคสิง่ ของ กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อพนักงาน (CSR in
Employee’s Perspective)
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ ความเท่ า เที ย มกั น
ในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ทางอาชีพ รวมทัง้ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานมีความรูค้ วามช�ำนาญ
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มกี ารใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก
การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ
ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราว
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ
ได้ระดับหนึง่ ว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ไม่ได้สร้างผลกระทบ
หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น

การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่าง
เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละต� ำ แหน่ ง งาน นอกจากนี้ ยั ง มี
การเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษ
ทีผ่ กู กับผลงาน เช่นโบนัสจากการท�ำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น
ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดดูแลสุขภาพ
ประจ�ำปี
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของบุคลากร
บริ ษั ท มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากร
โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมจะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ทีจ่ ะส่งเสริมให้บคุ ลากรมีคณ
ุ ภาพ ศักยภาพและประสิทธิภาพ
สามารถใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ อี ก ทั้ ง
ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก ร
โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่และ
การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
		2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
			 การปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรใหม่   ซึ่ ง เป็ น
การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น แก่
บุคลากรใหม่ เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร สามารถ
ปรับตัวและท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
		2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตามเป้าหมาย รวมทัง้ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการปรับเปลีย่ น
โอนย้ายต�ำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนา
ตามกรอบ ดังนี้
- การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training
ตามระดับต�ำแหน่งและอายุงานเพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการงานในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปตาม
ที่องค์กรคาดหวัง
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม
ภายนอกองค์กร
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3. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและ
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สุ ข ภาพของ
พนักงาน เพราะเชือ่ ว่าหากพนักงานมีสขุ ภาพดีแล้ว พนักงาน
ย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้
ด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ พ นั ก งาน
โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับวัยและลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้น
การช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงาน
ต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน และ
สวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน
จัดสถานที่ออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงาน
ได้ผ่อนคลายจากการท�ำงาน และได้ใช้
เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัดกิจกรรม
		
กีฬาสีประจ�ำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสามัคคี
ฝึกการท�ำงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาส
การเรียนรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. โครงการให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ พ นั ก งาน
ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ
ทั้ ง อุ ท กภั ย วาตภั ย ที่ ท� ำ ให้ พ นั ก งานต้ อ ง
สูญเสียทรัพย์สิน อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงิน
ช่วยเหลือจะท�ำให้พนักงานสามารถปรับตัวและสามารถ
กลับมาปฏิบัติงาน และด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้บริหารและ
เพือ่ นพนักงานกลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบน�ำ้ ใจ
เป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผูจ้ ดั การ
สาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�ำนวนเงิน
145,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ทำ� งาน
      บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย
ในการท� ำ งานของพนั ก งาน ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง จั ด ให้ มี
การซ้ อ มหนี ไ ฟ และซ้ อ มดั บ เพลิ ง ในกรณี เ กิ ด เพลิ ง ไหม้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนมี ก ารจั ด สถานที่ ท� ำ งานและจั ด
ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ รวมถึ ง จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
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ความปลอดภัยต่างๆ  ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงาน
ทุกคนได้รบั ความปลอดภัย และสุขอนามัยทีด่ จี ากการท�ำงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย
และรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวติ และการสร้าง
ความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมกับ
การเติบโตของบริษัท ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ
ดังต่อไปนี้
- กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน จัดตั้ง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหาย
ของร่างกายและทรัพย์สิน ในกรณีประสบ
อุบัติเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือ
ซึง่ กันระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิก
ที่ถึงแก่ความตาย
- จัดให้มปี ระกันอุบตั เิ หตุหมู่ : ความคุม้ ครอง
ภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 24 ชม. อันเป็นผล
ท�ำให้สญ
ู เสียชีวติ อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
โดยทุนประกันขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึ่งมอบให้
กับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
ส�ำหรับประเภทของทุน ตามระดับการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาล สูงสุดถึงระดับอุดมศึกษา
โดยได้ จั ด มอบทุ น การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งใน
ทุกๆ ปี
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้สทิ ธิพเิ ศษ
คือกูไ้ ด้ 100 % จากราคาประเมินหรือราคา
ซื้อขาย และได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
- สวัสดิการพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสมรส
พนักงาน พิธีศพของพนักงาน และพิธีศพ
ของบุคคลในครอบครัว
- มอบรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมเงินรางวัล
เป็นประจ�ำทุกปีให้กบั พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้วยความตั้งใจ และมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
(CSR in Business Partner’s Perspective
and Shareholder’s Perspective)
1. การมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่าง
ครบถ้วน เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียน
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงาน หรือบริการทีบ่ กพร่อง หรือแจ้งเบาะแส
การทุจริต การผิดจรรณยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน ได้ที่
Investor@tk.co.th หรือ ติดต่อกรรมการอิสระผ่านทาง
website http://www.tk.co.th
2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และ
โปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ยึ ด ถื อ นโยบายในการปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้
ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
หรือมีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้
ตลอดจนสถาบั น การเงิ น เกิ ด ความเสี ย หาย โดยปฏิ บั ติ
ตามเงือ่ นไขการกูย้ มื เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน
หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจา
กับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ รับรูแ้ ละตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ
และสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ดังนั้นในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ที่จะต้องมีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของบุ ค คลอื่ น ไม่ ว ่ า จะ
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. บริ ษั ท มี น โยบายในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คมโดยร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รของบริ ษั ท จั ด กิ จ กรรม
เพื่อสังคม และอบรมความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัย และ
ถูกกฎจราจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบ
ในสังคม
2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติและกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำไป
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ มอบเครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล
ให้แก่ทางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส
ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส
4. สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาช่ า งกล
โดยมอบเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนอาชีวะต่างๆ   ตลอดจนนโยบายปฏิบัติงานให้เกิด
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้ำ 
ไฟฟ้า อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย
5. ปี 2554 บริษทั ได้ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
โดยพนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�ำไปบริจาค
จ�ำนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยน�ำพนักงานบริษทั และบริษทั ในเครือกว่า 250 คน ร่วมกัน
บรรจุ ถุ ง ยั ง ชี พ ที่ ส ภากาชาดไทย และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
6. กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศและ
ต่างประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนพันธมิตร
ที่ให้การสนับสนุน และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับพันธมิตรของบริษัท โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของ
การก่อตั้งบริษัท มีการฉลองยิ่งใหญ่ โดยมอบโชคให้กับ
ลูกค้าเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ จ�ำนวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษัทฯ ได้บริจาค
ผ้ า ห่ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย หนาวในทุ ก จั ง หวั ด
ทางภาคเหนือและอีสานตอนบนของประเทศ เป็นจ�ำนวน
2,320 ผืน
9. วันที่ 7 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร
จ� ำ กั ด (มหาชน) ร่ ว มมอบทุ น ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย นสอน
ศาสนา “บาแลสันติสุข” ชุมชนบ้านป่า ถนนพัฒนาการ
แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนศาสนา จ�ำนวน 15,000 บาท
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10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินส่วนหนึ่งจากกิจกรรม Fat Off
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษทั ฐิตกิ ร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเลีย้ งอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต” พร้อมมอบสิ่งของและทุนทรัพย์ เป็นจ�ำนวน
เงิน 27,600 บาท
12. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตัวแทนบริษทั ฐิตกิ ร
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์กฬี า รวมเป็นมูลค่า 6,939 บาท
ให้โรงเรียนสินแร่สยาม จ. กาญจนบุรี
13. วันที่ 7 มกราคม 2560 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) จัดงานวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร
“ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุศล” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท
และบริษัทในเครือ ได้หันมาออกก�ำลังกาย ดูแลสุขภาพ
และยังเป็นการร่วมท�ำบุญ โดยได้รับเงินบริจาคที่ได้จาก
การวิ่ ง ได้ ร ะยะทางตามเป้ า ภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
รวมทั้งสิ้น 304,800 บาท
14. มอบถุ ง ยั ง ชี พ เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาทุ ก ข์ แก่
ผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมภาคใต้ จ�ำนวน 5,500 ชุด รวมเป็นจ�ำนวน
เงิน 700,000 บาท
15. เนื่ อ งจากการเกิ ด อุ ท กภั ย ในภาคใต้ ส่ ง
ผลกระทบกับลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ลกู ค้า ดังนัน้ บริษทั จึงยกเว้นค่าปรับ
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. ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ฯ
ร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนวัดโตนด จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มมอบสิ่ ง ของเพื่ อ การศึ ก ษา
โดยน�ำเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ได้จากกิจกรรม TK & SPI MINI
MARATHON ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ที่ผ่านมา
ใช้เป็นเงินในการออกค่าย เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน
ตลอดจนดูแลด้านสาธารณูปโภค ทัง้ การปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ซ่อมแซม ทาสี การปรับปรุงสนามหน้าและหลังโรงเรียน
การบริจาคหนังสือที่เป็นความรู้ให้แก่ห้องสมุด จัดพื้นที่
ห้องสมุด และการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริจาค
จอคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา การดู แ ลระบบน�้ ำ ดื่ ม

68

| รายงานประจ�ำปี 2561 | บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

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 กรรมการผู้จัดการ
และนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ได้เข้าร่วมมอบเงินสมทบทุน
มู ล นิ ธิ ร ามาธิ บ ดี ฯ เพื่ อ การก่ อ สร้ า งสถาบั น การแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ
มูลนิธริ ามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทัง้ นี้ เงินบริจาคดังกล่าว เป็นเงินส่วนหนึง่
ที่ได้จากจัดกิจกรรม 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 จั ด อบรมขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ให้ กั บ พนั ก งาน TK
ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถ
ใช้ถนน รวมทั้งการเคารพกฎจราจรขณะขับขี่ ทั้งนี้ ได้แบ่ง
การอบรมขับขี่ปลอดภัยออกเป็น 21 รุ่น รวมพนั ก งาน
เข้าอบรมกว่า 900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ
Honda Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course) โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว
เพื่ อ มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์
ขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ อาทิ การเตรียมการขับขี่
ฝึกการทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรคที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
กลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
20. วันที่ 4 ก.ย. 60  TK ได้จดั กิจกรรม “จากกาย
ผู ้ ใ ห้ สู ่ ใ จผู ้ รั บ ” เพื่ อ เป็ น การบริ จ าคโลหิ ต มอบให้ กั บ
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรม
ดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งได้ยอดบริจาคโลหิตประมาณ 107,000 CC และยังร่วม
บริจาคเงินสมทบทุน เป็นจ�ำนวน 100,000 บาท
21. ในปี 2560 บริษัทได้ฉลองครบรอบ 45 ปี  
โดยมีการจับฉลากเพือ่ ตอบแทนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ในโครงการ “บิน กิน เที่ยว กับ TK” จ�ำนวน 450 รางวัล
รวมมูลค่ารางวัลกว่า 17,000,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้า
ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า

• ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม - ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(CSR in Environment’s Perspective)
โครงการอนุรกั ษ์พลังงาน บริษทั ให้ความส�ำคัญกับ
การใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ด�ำเนินโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
1. การเปลีย่ นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทีใ่ ช้อยูใ่ นบริษทั
และส�ำนักงานสาขาของบริษํทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัด
พลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทส่งเสริม
ให้พนักงานจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ หรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้
กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวก ในการน�ำไปใช้งาน
3. ส่งเสริมการใช้กระดาษ ทีม่ กี ารใช้งานแล้ว 1 หน้า
ให้นำ� อีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพือ่ เป็นการลดการใช้กระดาษ

4. ท� ำ ป้ า ยรณรงค์ ก ารเปิ ด -ปิ ด ใช้ น�้ ำ  ภายใน
ส�ำนักงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟต์ชั้นเดียวให้ใช้วิธีขึ้น-ลง
บันไดแทน เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า
6. รณรงค์ ก ารปิ ด จอคอมพิ ว เตอร์ เมื่ อ ไม่ ไ ด้
มีการใช้งาน
7. การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงทีพ่ นักงาน
หรือผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน
ทุกๆ ไตรมาส ผู้จัดการฝ่ายจะมีการจัดประชุมระดับ
ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การสาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมานัน้
ผู้บริหารของบริษัท คุณประพล พรประภา ได้ให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ได้เชิญชวนพนักงานบริษัท เข้าร่วมโครงการที่ทางบริษัท
จัดขึ้น เป็นการให้ความรู้ และจัดอบรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ และอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
-   กิจกรรม โครงการรณรงค์เรือ่ ง “การลดการใช้พลาสติก” โดยต้องการให้พนักงาน
ของบริษทั และบริษทั ในเครือเข้าร่วมให้ได้มากทีส่ ดุ และมีการลงนาม ปฏิญญา
SPI เพื่อลดขยะพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของโดยเปลี่ยนมาใช้
ถุงผ้าแทน ไม่ใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
โดยใช้กล่องข้าวและช้อนส้อมทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึง่ ณ 31 ธันวาคม
2561 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลดขยะพลาสติก จ�ำนวน 1,851 คน คิดเป็น
57.6% ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งในอนาคตจะมีการส่งมอบโครงการดีๆ แบบนี้
ไปยังครอบครัวของพนักงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

- จับมือศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่
พนักงาน TK และสมาชิกในครอบครัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ส่วนหนึง่ ของการรณรงค์การขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยโครงการนี้
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายการอบรมไปยังสมาชิก
ในครอบครัวพนักงาน TK ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ในการขับขี่และยกระดับ
ความปลอดภัยให้แก่พนักงานภาคสนามและสมาชิกในครอบครัว ส�ำหรับปีนี้
ได้แบ่งการจัดอบรมออกเป็น 8 รุ่น รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 400 คน
- การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
(AED) ให้กบั พนักงาน เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 353 คน
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แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั น
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดี
1. บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้าน
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น โดยได้ จั ด ท� ำ แนวทางการปฏิ บั ติ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ นนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายให้
บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก รปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
1.1 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ รวมถึง
การตรวจสอบ ควบคุ ม ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน อย่างจริงจัง
1.2 เผยแพร่นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ปฏิบตั   ิ และบริษทั ฯ ก�ำหนดมาตรการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดกับผูบ้ ริหาร พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การให้สินบน หรือการคอร์รัปชันต่างๆ
1.3 มี ก ารเน้ น ย�้ ำ มาตรการนี้ ผ ่ า นการอบรม
การประชุ ม ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใน
บริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุ ก คนตระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานทุจริต
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
1.5 บริษทั ฯ มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิน
ที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
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1.6 นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันนี้ ให้ครอบคลุม
ไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่
การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับสื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีการควบคุม
ดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลาย
ช่องทางเพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจว่า
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้
ถูกลงโทษโยกย้ายทีไ่ ม่เป็นธรรมและกลัน่ แกล้ง
ด้วยประการใดและมีมาตรการคุม้ ครองให้กบั
ผูร้ ายงานรวมถึงการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ ตรวจสอบ
		
ติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
ทุกๆ ไตรมาส ผู้จัดการฝ่ายจะมีการจัดประชุมระดับ
ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การสาขาทัว่ ประเทศเพือ่ พูดคุย ชีแ้ จงเรือ่ งต่างๆ  
โดยในการประชุมทุกๆ ครั้ง จะมีหัวข้อเน้นย�้ำเรื่องนโยบาย
การต่อต้านทุจริต ความซือ่ สัตย์ ทีท่ กุ คนจะต้องให้ความส�ำคัญ
และช่วยกันสอดส่อง หากพบเจอสิง่ ผิดปกติ หรือไม่ชอบมาพากล
จะต้องแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที
ซึง่ เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษทั ได้มกี ารประชุมกับ
ระดับฝ่ายบริหารแต่ละสายงาน โดยมีหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติ
ในด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท โดยให้ผู้บริหาร
รับเรื่องนี้ และได้ส่ือสารไปยังพนักงานผู้ใต้บังคับบั ญ ชา
เพือ่ ให้เข้าใจ ให้ความส�ำคัญ และร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกๆ กรณี ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมมีมาตรการลงโทษ
อย่างเด็ดขาดต่อผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีก่ ระท�ำความผิด
2. นโยบายการให้หรือรับสิง่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใด
การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึง
การเลี้ ย งรั บ รองทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสยั อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม
โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าวจะต้อง
ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle
Blowing Policy)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บริ ษั ท ย่ อ ย มี แ นวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดท�ำ
นโยบายการแจ้ ง เบาะแส (Whistle Blowing Policy)
โดยได้ จั ด ท� ำ แนวทางการปฏิ บั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว         
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ในกรณีที่เกิดการทุจริต ฉ้อโกงในสาระที่สำ� คัญ และกระทบ
ต่อความรู้สึก เช่นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ
ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
เพือ่ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�ำเนินการให้ถกู ต้อง เหมาะสม
โปร่งใส ยุตธิ รรมต่อไป ทัง้ นี้ ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสและเรือ่ ง
ที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ
วิธีการรายงาน
พนั ก งานหรื อ บุ ค คลภายนอกคนใดก็ ต ามที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด ได้โดยการรายงานไปยังคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางใดๆ ดังต่อไปนี้
1) Email : audit@tk.co.th
2) หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร
ส่งไปที่
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
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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
การแจ้งเบาะแสบน website www.tk.co.th
7) ติดต่อเลขานุการบริษทั ผ่านทาง investor@tk.co.th
8) ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้
เป็นความลับนั้น อาจกระท�ำโดยการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานที่ ขึ้ น ตรง (ในกรณี ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์) ในกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้อง
ส่งรายงานต่อไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยใช้
ความระมัดระวัง และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง
เบาะแส
4. นโยบายเพื่ อ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(Anti-Money Laundering : AML)
บริษทั ย่อยมีเจตนารมณ์สำ� คัญ มุง่ หมายเพือ่ ก�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 หรือผูก้ อ่ การร้าย
ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยนโยบายนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จัดการ และก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
พนักงานได้รับทราบ 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 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวม
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ได้ท�ำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2561 โดยใช้แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน โดยบริษัทมีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกัน
ทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในด้านอืน่ ๆ  คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง
นางชลธิชา ยอดศรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางสุภัชฌา ทวีรักษ์ และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และ
มี ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ และการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท จึ ง มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า วได้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งดังกล่าว
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ฝ่ายบริหารเป็นผู้ด�ำเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2561
(แบบ 56-1)
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บริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล
จ�ำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการ

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ

3.56 ล้านบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆ ไป
10.2 ล้านบาท เป็นค่าบริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�ำและเก็บรักษาสัญญาเช่าซื้อ ตลอดจน
ด�ำเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายที่คิดระหว่างกัน
เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึง่ เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไป
และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั สัญญามีกำ� หนด 1 ปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
1.9 ล้านบาท เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป
87.2 ล้านบาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
0.55 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป
9.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม ค่าน�้ำมันรถใช้งาน ซึ่งเป็น
ราคาทั่วไปตามท้องตลาด
20.7 ล้านบาท เป็นรถใช้งานบริษัท และเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
0.26 ล้านบาท เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ค่าบริหารงาน

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
ขายสินทรัพย์ถาวร

33.1 ล้านบาท เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอัตรา
ค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีก�ำหนด 3 ปี
ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-4
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2562
สัญญาที่ 5-6
สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2563
สัญญาที่ 7
สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2563
สัญญาที่ 8-13
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าของรายการ

ค่าสาธารณูปโภค

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่าและบริการ
และกรรมการร่วมกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ในปี 2561 จากงบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น
และกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซอฟแวร์
ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด

บริษัท นภัส จ�ำกัด

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ

23.7 ล้านบาท เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
8.5 ล้านบาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
1.6 ล้านบาท เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
5.3 ล้านบาท เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
1.07 ล้านบาท เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ซื้อระบบโปรแกรม
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายอื่น

0.19 ล้านบาท ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป
3.95 ล้านบาท ค่าบริการขนส่ง เป็นราคาตลาดที่มีการซื้อขายกันทั่วไป

0.14 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

17.9 ล้านบาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

0.1 ล้านบาท ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

- ล้านบาท ซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน

2.3 ล้านบาท เป็นค่าเช่าโกดัง อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3
สัญญามีก�ำหนด 1-3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าของรายการ

ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ

ค่าใช้จ่ายอื่น
เป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
โตโยต้า จ�ำกัด
และกรรมการร่วมกัน
ค่านายหน้าขายรถ

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด

ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่า
และกรรมการร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน

การท� ำ รายการระหว่ า งกั น จะเสนอให้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการอิ ส ระของ
กลุม่ บริษทั พิจารณาให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกัน
ว่ า เป็ น ไปตามลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขตลาด
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของ
รายการนั้นด้วย
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 นี้ กลุม่ บริษทั จะเปิดเผยรายการ
ระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
โดยค� ำ นึ ง ความสมเหตุ ส มผลของการท� ำ รายการ พบว่ า
เป็นการท�ำรายการตามปกติทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ตามนโยบายบริ ษั ท และพิ จ ารณามู ล ค่ า
รายการเปรียบเทียบราคายุติธ รรมหรือราคาตลาดทั่ ว ไป
จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
- รายการกับบริษทั เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่ แนล จ�ำกัด
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน ท�ำสัญญาเช่า
ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม,
ค่าบริการทางกฎหมาย ซึง่ ค่าใช้จา่ ยตามสัญญาต�ำ่ กว่าค่าใช้จา่ ย
ที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และเป็นค่าซื้อสินค้ามาเพื่อให้
เช่าซื้อและใช้งานภายในบริษัท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นราคา
ที่ซื้อขายกันทั่วไป นอกนั้นเป็น ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อม
รถใช้งาน ค่าน�ำ้ มันรถ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครือ่ งเขียน
แบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาทุน
- รายการกั บ บริ ษั ท เอสพี เ อสยู จ� ำ กั ด (มหาชน)
เป็นการจ่ายค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร อัตราค่าเช่าต�่ำกว่า
ค่าเช่ายุติธรรม และเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็น
ราคาทุน
- รายการกับบริษัทโตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย
โตโยต้ า จ� ำ กั ด เป็ น รายการซื้ อ สิ น ค้ า มาเพื่ อ เช่ า ซื้ อ ,
ค่านายหน้าขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็น
ราคาตลาด
- รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็น
รายการค่าซ่อมรถ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
- รายการกั บ บริ ษั ท นภั ส จ� ำ กั ด เป็ น การจ่ า ย
ค่าบริการด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
- รายการกั บ กรรมการบริ ษั ท เป็ น การซื้ อ ขาย
ยานพาหนะ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
- รายการกับบริษัทซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด
เป็น ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ, ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์,
ซื้อระบบโปรแกรม, ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาที่ตกลงกัน
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2561 เศรษฐกิจไทย ขยายตัวร้อยละ 4.1 จาก
ร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี
โดยที่ตัวเลขการส่งออกขยายตัวเป็นปีที่ 3 ที่ 6.7% เป็นผล
มาจากสภาวการณ์ของโลกเริ่มฟื้นตัว สถานการณ์ภัยแล้ง
คลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี 2561
ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ในขณะทีร่ าคาสินค้า
เกษตรหลักของประเทศมีราคาดีขนึ้ เล็กน้อยในช่วงครึง่ ปีแรก
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคา
น�้ำมันโลก ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2561 ราคาน�้ำมันมีการปรับตัว
เพิ่มจากต้นปี ที่ US$ 69.1 เป็น US$ 79.4 ในช่วงกลางปี
และปรับลดลงเป็น US$ 53.8 ต่อ BARREL ส่งผลให้ราคา
สินค้าเกษตรเริ่มลดลงในครึ่งปีหลัง โดยรวมปี 2561 รายได้
ภาคการเกษตรมีการหดตัว 0.4%  เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
ในปี 2561 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก
เป็ น ปี ที่ 2 ติ ด ต่ อกัน รองจากประเทศอินเดีย ส่งผลให้
การใช้จา่ ยในประเทศปรับตัวดีขนึ้ ส�ำหรับผูม้ รี ายได้ปานกลาง - สูง
แต่ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ลบส� ำ หรั บ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยทั่ ว ประเทศ
หนี้ ค รั ว เรื อ นยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ถึ ง 77.8% ของ GDP
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย หลังจาก
ทีเ่ คยสูงสุดที่ 81.1% ในไตรมาส 4 ปี 2558  ภาคการท่องเทีย่ ว
เติบโตต่อเนือ่ ง และเป็นรายได้สำ� คัญของประเทศไทย ปริมาณ
นักท่องเทีย่ วเริม่ มีการขยายตัวในอัตราทีถ่ ดถอย ท�ำให้จำ� นวน
นักท่องเที่ยวไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 39.5 ล้านคนได้
โดยมี จ� ำ นวนนั กท่องเที่ยวที่เ ดินทางมาประเทศไทยอยู่ที่
38.3 ล้านคน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยมีการขยายตัวจาก
มาตรการสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในเมืองรองของ
ภาครัฐ ในปี 2561 มีการยื่นค�ำขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI (Board of Investment) รวมทั้งสิ้น 907,770 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 43% ซึ่งเป็นผลมาจากความมีเสถียรภาพ และ
ศักยภาพ และความเชือ่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ ประเทศไทย อีกทัง้ โครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐมูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท
ในระยะเวลา 5 ปี และการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เฉลีย่ ปีละ 300,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเพิม่ การขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยอีกปีละ 0.5 - 0.6% ไปอีกหลายปีตาม
การลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งอั น จะส่ ง ผลให้ ไ ทยมี ค วามสามารถใน
การแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
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3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนา
ท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด โครงการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic
Corridor)
ในปี 2561 ตลาดรถจักรยานยนต์ไม่สามารถขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
เป็นปีที่ 2 รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย 1,788,459 คัน
ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คัน ในปี 2560 ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,041,739 คัน เพิม่ ขึน้ 19.5% จาก 871,650 คัน
ในปี 2560
กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์ ร ายใหญ่
คาดการณ์วา่ ในปี 2562 ยอดจ�ำหน่ายจะอยูท่ ี่ 1,720,000 คัน
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ ลดลง 3.8% และ 1,000,000 คัน
ส�ำหรับรถยนต์ ลดลง 4.0%                                                    
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีบัญชีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ, ลูกหนี้
เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ Nano Finance รวม 9,223.7 ล้านบาท  
เพิ่ ม ขึ้ น 2.1% จาก 9,031.8 ล้ า นบาทในปี ที่ ผ ่ า นมา
โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ณ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน  
8,748.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จาก 8,400.0 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้นปี 2561  
จ�ำนวน 394.6  ล้านบาท ลดลง 27.6% จาก 545.2 ล้านบาท
ในปี 2561 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 80.0 ล้านบาท ลดลง
6.8% จาก 85.9 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และตั้งแต่ปี 2559
บริษทั เริม่ ให้บริการ Nano Finance (ในนาม บจ. ทีเค เงินทันใจ)
ณ  สน้ิ ปี 2561 มียอดลูกหนี้ Nano Finance รวม 0.6 ล้านบาท
ลดลง 11.5% จาก 0.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา

ผลการด�ำเนินงาน

รายได้
ในปี  2561 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ไม่สามารถขยายตัวได้ หลังจากการขยายตัว
ต่อเนือ่ ง 2 ปีตดิ ต่อกัน โดยยอดขายรวมลดลง 1.2% ในขณะที่
ตลาดรถยนต์ยอดขายเพิม่ ขึน้ 19.5% กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร มีรายได้
รวมเพิม่ ขึน้ โดยมีรายได้รวมปี 2561 จ�ำนวน 3,878.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 3,653.6 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยแยก
เป็นประเภทรายได้ดังนี้

2561
ล้านบาท
%

2560
ล้านบาท
%

2559
ล้านบาท
%

% ผลต่าง % ผลต่าง
61-60
60-59

รายได้จากการให้เช่าซื้อ			
				
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 3,147.6
81.2 2,856.1
78.2 2,475.7
73.5
10.2
15.4
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
29.0
0.8
34.7
0.9
41.7
  1.2 -16.4
-16.8
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ
3,176.6
82.0 2,890.8
79.1 2,517.4
74.7
9.9
14.8
รายได้จากการให้กยู้ มื /Nano Finance
รายได้จากการให้กู้ยืม
21.7
0.5
22.3
0.6
44.4
1.3
-2.7
-49.8
Nano Finance
0.1
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0 -30.0
รายได้อื่นๆ								
ขายสินค้า
9.7
0.3
11.1
0.3
20.1
0.6 -12.6
-44.8
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
52.8
1.3
49.4
1.4
52.0
1.6
6.9
-5.0
หนี้สูญรับคืน
224.1
5.8
271.4
7.4
328.3
9.7 -17.4
-17.3
อื่นๆ
393.1
10.1
408.4
11.2
408.9
12.1
-3.7
-0.1
รวมรายได้อื่นๆ*
679.7
17.5
740.3
20.3
809.3
24.0
-8.2
-8.5
รวมรายได้

3,878.1

100.0

3,653.6

100.0

3,371.3

100.0

6.1

8.4

หมายเหตุ * อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�ำสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ รายละเอียด
เพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 20 รายได้อื่น

รายได้จากการให้เช่าซือ้ รวมปี 2561 จ�ำนวน  3,176.6
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9.9% จาก 2,890.8 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  
แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2561
จ�ำนวน 3,147.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 10.2% จาก 2,856.1 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา และเนื่องจากลูกหนี้เช่าซื้อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การรับรู้รายได้เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น และ
รายได้จากการให้เช่าซือ้ รถยนต์ปี 2561 จ�ำนวน 29.0 ล้านบาท
ลดลง 16.4% จาก 34.7 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท
มีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชือ่ รถยนต์ อีกทัง้ รถยนต์มอื สอง
มีราคาตกต�ำ 
่ หลังจากมีโครงการรถคันแรกเมื่อปี 2555 และ
เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
รถจักรยานยนต์มาก บริษัทมีรายได้จากการให้กู้ยืมจ�ำนวน
21.7 ล้านบาท และจาก Nano Finance จ�ำนวน 0.1 ล้านบาท  
รายได้อนื่ ๆ รวมปี 2561 จ�ำนวน 679.7 ล้านบาท ลดลง 8.2%
จาก 740.3 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อื่นๆ ลดลง

จากหนี้สูญรับคืน และรายได้ค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจาก
ลู ก ค้ า น้ อ ยลง เนื่ อ งจากสภาพเศรษฐกิ จ ของกลุ ่ ม ลู ก หนี้
บางอาชีพ และบางพื้นที่ของบริษัทยังคงไม่ฟื้นตัว จึงท�ำให้
การติดตามลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระบางส่วนและลูกหนีท้ เี่ ป็นหนีส้ ญ
ู
เป็นไปค่อนข้างยาก ส�ำหรับปี 2561 รายได้จากการให้เช่าซือ้
มีสัดส่วน 82.0% ของรายได้รวม รายได้จากการให้กู้ยืมและ
Nano Finance มีสดั ส่วน 0.5% ของรายได้รวม ส่วนรายได้อนื่
มีสัดส่วน 17.5% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ และการแข่ ง ขั น ที่
รุนแรงทางธุรกิจ ท�ำให้บริษัทพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่าง
รัดกุมและเข้มงวด และมีการเตรียมความพร้อมในการขยาย
สาขาเพิม่ ขึน้ บริษทั จึงมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้
จากปีก่อน ดังนี้    
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(ล้านบาท)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

9.5
2,154.3
1,066.8
129.3

10.8
2,023.7
903.0
111.8

19.8
1,901.5
794.8
120.2

-12.0
6.5
18.1
15.7

-45.4
6.4
13.6
-7.0

3,359.9

3,049.3

2,836.3

10.2

7.5

ในปี 2561 กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น
3,359.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 3,049.3 ล้านบาท
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ประกอบด้ ว ยต้ น ทุ น จากการขายสิ น ค้ า
รถจักรยานยนต์รวม 9.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารรวม 2,154.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จาก
2,023.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขยายตัว
ของลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ ต่ อ เนื่ อ งและบริ ษั ท มี น โยบายตั ด จ่ า ย
ค่าส่งเสริมการขายทันที ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่งเสริม
การขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ส� ำ หรั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นหนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ในปี 2561 จ�ำนวน 1,066.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.1% จาก
903.0 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากนโยบายการเร่ง
ตัดหนี้สูญและกันส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อเนื่องมาหลายปี
อีกทัง้ ยังได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ เติมในปีนี้ อีกร้อยละ 1
ของมูลค่าหนีท้ คี่ งค้างเพือ่ ให้ครอบคลุมความเสียหายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการเตรียมความพร้อมส่วนหนึ่ง
เพือ่ รองรับมาตรฐานบัญชี TFRS 9  อีกทัง้ ยังคงนโยบายปล่อย
สินเชื่ออย่างรัดกุมและเข้มงวด ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบัน
เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�ำดับ
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% ผลต่าง 61-60 % ผลต่าง 60-59

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 2.7%
โดยดอกเบี้ ย จ่ า ยของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในปี 2561 มี จ� ำ นวน
129.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.7% จาก 111.8 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
และประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้น
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2561 กลุม่ บริษทั มีผลการด�ำเนินงาน โดยก�ำไรสุทธิ
ปี 2561 จ� ำ นวน 407.4 ล้ า นบาท ลดลง 12.7% จาก
466.9 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ก�ำไรสุทธิปี 2561
ลดลง เนือ่ งจากรายได้จากหนีส้ ญ
ู รับคืนลดลง และบริษทั ได้มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มเติมจากกเกณฑ์ปรกติ
อีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนี้ที่คงค้างเพื่อให้ครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการเตรียม
ความพร้อมส่วนหนึ่งเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชี TFRS 9
ที่จะมีผลเริ่มใช้ปี 2563 และการเร่งตัดหนี้สูญในกลุ่มลูกหนี้
บางกลุ่มที่มีกำ� ลังการผ่อนช�ำระลดลง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไรเปรียบเทียบ
3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

35.0
36.7
6.2
26.1
2.7
2.7
2.7
2.7
32.4
34.0
3.5
23.5

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,429.6
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 4.1% จาก 10,018.1 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ – รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม

โดยสินทรัพย์หลักของกลุม่ บริษทั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ ลูกหนีเ้ ช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ โดยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มกี ารขยายตัว
ตามสภาวะของตลาดรถจักรยานยนต์  

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559		

8,748.4
394.6
9,143.0

8,400.0
545.2
8,945.2

6,992.6
   626.5
7,619.1

ปี 2561 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิรวม จ�ำนวน 9,143.0  ลา้ นบาท
เพิม่ ขึน้ 2.2 % จาก 8,945.2 ล้านบาทในปีทผี่ า่ นมา  แยกเป็น
ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ จ�ำนวน 8,748.4 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4.1% จากจ�ำนวน 8,400.0 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  
ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์สทุ ธิ จ�ำนวน 394.6 ล้านบาท ลดลง 27.6%
จากจ�ำนวน 545.2 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  มียอดลูกหนี้จาก
ลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม รวม 80.0 ล้ า นบาท ลดลง 6.8%
จากจ�ำนวน 85.9 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และในไตรมาส 1
ปี 2559 ได้เริ่มปล่อยสินเชื่อ Nano Finance (ในนาม
บจก. ที เ ค เงิ น ทั น ใจ) ณ สิ้ น ปี 2561 มี ย อดลู ก หนี้

% ผลต่าง
61-60

% ผลต่าง
60-59

4.1
-27.6
2.2

20.1
-13.0
17.4

Nano Financ รวม 0.6 ล้านบาท ลดลง 11.5% จาก
จ�ำนวน 0.7 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 55,000 บาท
และ 600,000 บาท ส�ำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ร ายใดรายหนึ่ ง
เป็ น การเฉพาะ นอกจากนี้ ก ารที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบาย
การตั้ ง ส� ำ รองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ที่ เ ข้ ม งวด ท� ำ ให้
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ณ  สิน้ ปี 2561 กลุม่ บริษทั มีการส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญไว้ถึง 596.5 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ, ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้
Nano Finance สุทธิ (ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ) หรือ
การตัง้ ส�ำรองหนีส้ ญ
ู สูงถึง 147.6% เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้
ที่ค้างช�ำระเกิน 3 เดือน จ�ำนวน 404.2 ล้านบาท
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

2561
ล้านบาท
ร้อยละ

2560		
ล้านบาท
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

6,864.7
1,343.3
1,208.0
384.2
19.8
0.2

69.9
13.7
12.3
3.9
0.2
0.0

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

66.4
14.8
14.1
4.6
0.1
0.0

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

66.8
14.6
13.8
3.2
0.8
0.8

9,820.2

100.0

9,586.1

100.0

8,252.0

100.0

ในปี 2561 มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
มีสดั ส่วน 95.9% เพิม่ ขึน้ จาก 95.3% ในปีทผี่ า่ นมา  และบริษทั
มีลูกหนี้ค้างช�ำระที่เกินกว่า 3 เดือน 4.1%  ลดลงจาก 4.7%
ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น จากนโยบาย
ของบริษัท ในการคัดกรองคุณภาพของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
และนโยบายเร่งตัดหนี้สูญ
หนี้สิน
ในปี 2561 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่อง
และต้นทุนทางด้านการเงิน ท�ำให้บริษทั มีวงเงินของการออกหุน้ กู้
และตัว๋ สัญญาใช้เงินทีเ่ พียงพอรองรับการด�ำเนินงานตลอดเวลา
จึงท�ำให้บริษทั สามารถบริหารต้นทุนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม
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ในปี  2561 กลุม่ บริษทั มีลกู หนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิ,
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ และลูกหนี้ Nano Finance สุทธิ
(ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จ�ำแนกตามอายุของลูกหนี้
ค้างช�ำระดังนี้

2559

ณ  สนิ้ ปี 2561 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 5,500.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 5.1% จาก 5,232.9 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา  ซึ่งเงินกู้
ส่ ว นใหญ่ ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จากที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยต่ า งประเทศมี
การปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น โดยลูกหนี้เพิ่มขึ้น 143.6%
และ 85.4%  จากปีทผ่ี า่ นมาทัง้ ในกัมพูชา และลาว ตามล�ำดับ
และบริ ษั ท ได้ มี ก ารออกหุ ้ น กู ้ เ พิ่ ม เติ ม ไว้ เ ป็ น ทุ น ส� ำ รอง
เพื่ อ รองรั บ การให้ สิ น เชื่ อ โดยมี สั ด ส่ ว นเงิ น กู ้ ร ะยะยาว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รวมที่ถึงก� ำหนดช� ำระภายใน 1 ปี )
ต่อเงินกู้ระยะสั้น ปี 2561 และ ปี 2560 อยู่ที่ 98:2 และ
85:15 ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืม
ดังนี้

2561
ล้านบาท
ร้อยละ

2560		
ล้านบาท
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

27.8
70.1
4,620.0
237.3

0.6
1.4
93.2
4.8

65.2
642.8
4,000.0
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

4,955.2

100.0

4,748.2

100.0

3,667.9

100.0
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้การควบคุมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างเข้มงวดและ
ความช�ำนาญในการบริหารหนีข้ องกลุม่ บริษทั ท�ำให้ธรุ กิจของ
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิสูงขึ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจการควบคุม
บวก ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หัก  เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

ผลการด� ำ เนิ น งานปี 2560 ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท
จ�ำนวน 260.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี           
้

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559		

% ผลต่าง
61-60

% ผลต่าง
60-59

4,785.3
0.5
403.1
260.0
4,928.9

4,549.9
5.3
455.1
225.0
4,785.3

4,321.3            
0.6
428.0
200.0
4,549.9

5.2
-90.6
-11.4
15.6
3.0

5.3
783.3
6.3
12.5
5.2

ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4,928.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จาก 4,785.3 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา และมีก�ำไรสะสม 3,447.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

4.5% จาก 3,299.9  ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากับ
1.1 และ 1.1 ตามล�ำดับ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

หน่วย: ล้านบาท
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

3.04

ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน และไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
สม�ำ่ เสมอ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
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นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซึ่ งรวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่ งรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และผลการดําเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนิ นงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค “ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ท่ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญ ในการตรวจสอบ
เรื่ องสํา คัญในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่างๆ ที ่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
1
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ความถูกต้ องและความครบถ้ วนของการรั บรู้ รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื ้อและลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื ้อที่เกี่ยวข้ อง
คําอธิ บายเกี่ยวกับความเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งดําเนิ นธุ รกิ จเกี ่ยวกับการให้เช่ าซื้ อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ โดยมีลูกค้ารายย่อยเป็ น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อจํานวนมาก ซึ่ งรายได้จากการให้เช่าซื้ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นดอกผลจากการให้เช่าซื้ อซึ่ ง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกําหนดให้ทยอยรั บรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอย่างเป็ นระบบตลอดอายุของ
สัญญาโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง ซึ่ งมี ความซับซ้อนและมี จาํ นวนของรายการค้าและรายการบัญชี ปริ มาณมากมา
เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อ
และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อซึ่ งเป็ นรายการที่มีสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ดังนั้น กลุ่ม
บริ ษทั จึ งจําเป็ นต้องใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะมารองรับการคํานวณและรับรู ้รายได้ดงั กล่าว
ควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสําคัญ
ของรายการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อและ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6
การตอบสนองต่ อความเสี่ ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชี ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้ ในการตอบสนองต่อความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญที่ได้ระบุและประเมิน
ไว้เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การทําความเข้าใจและประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบและสรุ ปผลเกี่ยวกับความมีประสิ ทธิ ภาพของการออกแบบและการปฏิบตั ิงานของการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบการควบคุมทัว่ ไป (General controls) และการควบคุมระบบงาน (Application controls) ของระบบข้อมูล
สารสนเทศที่กลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในการประมวลผลรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
 การตรวจสอบในเนื้อหาสาระของบัญชีรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
มัน่ ใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสําคัญของรายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันกับความมีตวั ตนหรื อ
การเกิ ดขึ้ นจริ ง การมีกรรมสิ ทธิ์ และภาระผูกพัน การตัดยอดให้ถูกต้องตรงงวดบัญชี การจัดประเภทบัญชี และการ
แสดงรายการที่เหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลง
ระหว่างงวด การสอบทานอัตราส่ วนต่างๆ และการเชื่อมโยงของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
รายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าที่รวมอยู่
ในเอกสารหรื อรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสํา คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลรับทราบและจัดให้มีการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
ในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สํา หรั บ การดํา เนิ นงานต่ อ เนื ่องเว้นแต่ ผูบ้ ริ หารมี ค วามตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษ ทั หรื อหยุด ดําเนิ นงานหรื อไม่ส ามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อ
ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจากการใช้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง


การระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน



การทํา ความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เ กี่ย วข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที ่
เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั



การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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การสรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่ อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง



การประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุ การณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



การได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่ อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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5

จากเรื่ องที่ได้ส่ื อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นซึ่ งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะมีต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5389
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฐิ ติกร จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณงบแสดงฐำนะกำรเงิ
วันที่ 31 ธันวาคมน 2561 และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
- ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - สุ ทธิ
- ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พ - สุ ทธิ
- ลูกหนี้การค้าอื่น
ลูกหนี้และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่นส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2561

งบการเงินรวม

พันบาท
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

5

438,013

192,810

257,806

73,394

6
6
6
7
4
11

4,547,047
60,860
619
88,402
55,225
1,184
200,036
40,028
5,431,414

4,183,021
67,759
698
76,066
6,242
6,895
228,553
32,167
4,794,211

3,805,742
53,978
87,236
623,870
55,225
1,015
200,036
34,327
5,119,235

3,718,029
63,752
74,772
601,038
6,242
6,576
228,553
29,536
4,801,892

34,382
4,595,974
19,160
2,805
154,001
6,346
138,402
18,517
14,282
14,353
4,998,222

28,673
4,762,154
18,139
58,359
158,612
7,540
139,648
18,921
14,282
17,636
5,223,964

4,033,117
7,575
305,835
2,805
133,209
6,080
135,812
5,708
10,046
4,640,187

4,276,090
9,723
183,867
58,359
137,917
7,285
136,892
5,708
10,646
4,826,487

10,429,636

10,018,175

9,759,422

9,628,379

8

9
6
6
10
11
4, 12, 24
4, 13, 24
22
14
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฐิ ติกร จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ณงบแสดงฐำนะกำรเงิ
วันที่ 31 ธันวาคมน 2561 และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูส้ ่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจารับและเงินรับชัว่ คราวจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ค่าส่ งเสริ มการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ
15
16
17, 25
4

16
17, 25
18

รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
- กาไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

19
19

10

2561

งบการเงินรวม

พันบาท
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

97,966
115,218
137,873
2,150,000
50,180
56,429
135,278

708,019
90,833
27,920
200,000
39,657
71,533
103,074

36,184
107,501
2,150,000
480,683
28,829
94,438

605,484
87,747
200,000
445,273
61,147
82,371

86,053
70,591
2,899,588

69,258
67,119
1,377,413

78,687
63,997
3,040,319

65,347
61,066
1,608,435

99,400
2,470,000
31,666
2,601,066

12,318
3,800,000
39,605
3,536
3,855,459

2,470,000
26,149
2,496,149

3,800,000
33,262
3,833,262

5,500,654

5,232,872

5,536,468

5,441,697

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

50,000
3,397,319

50,000
3,249,946

50,000
2,699,967

50,000
2,663,695

(4,813)
2,362
4,917,855
11,127
4,928,982

(523)
4,772,410
12,893
4,785,303

4,222,954
4,222,954

4,186,682
4,186,682

10,429,636

10,018,175

9,759,422

9,628,379

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ฐิ ติกร จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรั
บปีสิ้นสุนดเบ็วันดทีเสร็่ 31จ ธันวาคม 2561 และ 2560
งบกำไรขำดทุ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

รำยได้
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
รายได้ดอกผลจากเงินให้กยู้ มื
รายได้ดอกผลจากสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พ
ขายสิ นค้า
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

หมายเหตุ

4, 10, 20

4, 10, 13, 28
10
4

กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

พันบาท
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

3,176,608
21,676
158
9,723
669,977
3,878,142

2,890,802
22,293
226
11,120
729,137
3,653,578

2,892,927
19,231
9,723
685,329
3,607,210

2,755,622
21,357
11,120
730,340
3,518,439

9,487
151
2,154,192
1,066,780
129,291
3,359,901

10,844
158
2,023,536
903,004
111,813
3,049,355

9,487
151
2,051,144
1,038,775
135,313
3,234,870

10,844
158
1,982,669
885,985
123,868
3,003,524

518,241

604,223

372,340

514,915

2561

งบการเงินรวม

ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

22

110,320

131,998

76,068

106,080

กำไรสำหรับปี

10

407,921

472,225

296,272

408,835

(4,290)

(343)

-

-

(4,290)

(11,500)
(11,843)

-

(11,380)
(11,380)

10

403,631

460,382

296,272

397,455

10

407,373
548
407,921

466,942
5,283
472,225

296,272
296,272

408,835
408,835

10

403,083
548
403,631

455,099
5,283
460,382

296,272
296,272

397,455
397,455

10

0.815

0.934

0.593

0.818

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
รายการที่จะไม่ มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยของ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้จานวน 2,875 พันบาทในงบการเงินรวม และ 2,845 พันบาทในงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ) ในปี 2560
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนำ้ หนัก

18, 22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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10
10
23

23

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ฐิ ติกร จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

ทุนที่ออกและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
500,000
500,000
500,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
972,987
972,987
972,987

กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อ
สารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
50,000
3,019,504
(225,000)
455,442
50,000
3,249,946
(260,000)
407,373
50,000
3,397,319

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (พันบาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการ
กาไรจากการ
แปลงค่างบการเงิน
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ของบริ ษทั ย่อย
การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(180)
(343)
(523)
2,362
(4,290)
(4,813)
2,362
รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
4,542,311
(225,000)
455,099
4,772,410
2,362
(260,000)
403,083
4,917,855

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
7,610
5,283
12,893
(2,362)
48
548
11,127

10

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
4,549,921
(225,000)
460,382
4,785,303
48
(260,000)
403,631
4,928,982

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุ
23

23

ทุนที่ออก
และชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000
500,000
500,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
กาไรสะสม
จัดสรรเพื่อ
ส่ วนเกิน
สารอง
มูลค่าหุ ้น
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
972,987
50,000
2,491,240
(225,000)
397,455
972,987
50,000
2,663,695
(260,000)
296,272
972,987
50,000
2,699,967

รวม
4,014,227
(225,000)
397,455
4,186,682
(260,000)
296,272
4,222,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

บริษทั ฐิตกิ ร จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ การค้าเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ การค้าสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ลูกหนี้ การค้าอื่น
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าที่มีไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจารับและเงินรับชัว่ คราวจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

2561

งบการเงินรวม

พันบาท
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

518,241

604,223

372,340

514,915

57,076
2,880
(4,436)
1,066,780
(22,775)
3,636
(2,296)
878
(6,345)
129,291

62,818
3,993
(415)
903,004
15,908
(2,697)
2,794
(6,757)
111,813

50,870
2,478
(146)
1,038,775
(22,775)
(467)
(2,152)
878
(36,880)
135,313

57,749
3,432
(72)
885,985
15,908
(2,697)
2,559
(25,686)
123,869

(1,262,229)
3,514
46
(12,336)
5,711
51,292
(9,286)
(1,045)

(2,227,613)
16,535
199
(9,279)
(4,444)
(48,647)
(4,789)
(86)

(881,211)
9,618
(12,464)
(1,429)
5,561
51,292
(5,737)
(278)

(2,022,140)
28,984
(9,735)
8,191
(4,489)
(48,647)
(3,411)
(114)

24,385
811
32,204
14,475
(10,819)
(3,536)
576,117
(124,281)
451,836

10,833
329
17,693
(4,534)
(6,050)
(2,712)
(567,881)
29,699
(123,232)
(661,414)

19,754
(718)
12,067
11,618
(9,591)
736,716
(107,306)
629,410

22,269
688
4,671
(1,392)
(5,314)
(2,712)
(457,189)
(111,010)
(568,199)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ จากเงินสดของ
บริ ษทั ย่อยที่ให้ไปจานวน 256 พันบาทในงบการเงินรวมปี 2561
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

2561

งบการเงินรวม

พันบาท
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

(5,709)
(2,500)
9,071
(48,177)
2,823
(2,112)

(471)
(5,726)
4,259
(41,248)
7,805
(2,028)

(189,484)
153,000
(101,922)
(2,500)
9,071
(42,370)
2,680
(1,999)

(269,245)
197,282
(17,329)
(5,726)
4,259
(35,215)
7,805
(1,925)

211
7,286
(39,107)

6,462
(30,947)

467
32,861
(140,196)

25,704
(94,390)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ออกหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจการควบคุมเพิ่มขึ้น
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

(609,907)
12,412
(4,833)
269,035
(72,000)
820,000
(200,000)
48
(122,281)
(260,000)
(167,526)

379,068
22,860
51,462
(30,125)
1,800,000
(1,120,000)
(96,673)
(225,000)
781,592

(569,154)
110,000
(74,000)
820,000
(200,000)
(131,648)
(260,000)
(304,802)

325,505
65,000
(33,400)
1,800,000
(1,120,000)
(108,676)
(225,000)
703,429

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ - สุ ทธิ

245,203

89,231

184,412

40,840

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันต้ นปี

192,810

103,579

73,394

32,554

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

438,013

192,810

257,806

73,394

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
ก. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
รวม

22,357
69,210
346,446
438,013

11,645
79,745
101,420
192,810

16,206
19,756
221,844
257,806

6,366
17,056
49,972
73,394

1,116
-

405
2,310
-

1,116
20,046

405
-

ข. รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชาระเงินแก่ผขู ้ าย
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน
โอนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31
และ 2560
วันธันทีวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
1.

ข้ อมูลทั่วไป

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2515 และที่อยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูท่ ่ีเลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริ ษทั ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั สิ นทองหล่อ จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่ งถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 42.36)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจการให้เช่าซื้ อยานพาหนะและบริ การอื่นที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียด
ของบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั สโตน คอลเล็ค
เตอร์ จํากัด (เดิมชื่อ
บริ ษทั ทีเค เด็บท์
เซอร์วสิ เซส จํากัด) (ดู
หมายเหตุ 4 และ 10)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ
จํากัด
Sabaidee Leasing
Co., Ltd. (ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC.
(ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
(ประเทศพม่า)
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ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และให้บริ การที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงการปรับสภาพ
รถ
ให้เช่าซื้อรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้และ
ติดตามยึดรถและปรับ
สภาพรถ

ทุนที่ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
50,000
50,000

สัดส่วนการถือหุน้
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบริ ษทั (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
99.99
99.99

40,000
-

40,000
700

99.99
-

99.99
99.99

ให้สินเชื่อรายย่อยเพือ่ การ
ประกอบอาชีพ (Nano
Finance)
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

50,000

50,000

99.99

99.99

41,061**

21,015*

80.50

61.90

ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

132,209****

34,945***

99.95

99.80

99.00

-

ไมโครไฟแนนซ์
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
*5,250 ล้านกีบ
**10,250 ล้านกีบ
***** 200 ล้านจ๊าด

***1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

****4,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สําคัญได้ถกู ตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงิ นนี้ ได้ถูกจัดทําขึ้ นเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นหลักที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งบ
การเงินนี้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่ถูกจัดทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญ งบการเงินนี้ ถูกจัดทําขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ฯ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ การนํามาตรฐานการ
บัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ่ มถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั
ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี หลายฉบับซึ่ งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่าง
ปี 2561 เกี่ยวกับการปรับปรุ งและการออกมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 (*) โดยกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาเริ่ มถือปฏิบตั ิใน
การจัดทํางบการเงินนี้ และไม่มีนโยบายในการนํามาเริ่ มถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32*
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)
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การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุ นแรง
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
16
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธัวันนวาคม
25602561 และ 2560
ที่ 312561
ธันและ
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2561)

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ น
ครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ส่ วนงานดําเนิ นงาน
เครื่ องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2561)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
(ปรับปรุ ง 2561)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิน
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าเมื่อนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ดังกล่าวข้างต้นมาเริ่ มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั ส่ วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน) ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
นั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ทั อยู่ระหว่างการประเมิ นและพิ จารณาผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ
กลุ่มบริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบในงบการเงิ นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทําขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซ่ ึ งได้
ถูกนําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ
3. สรุ ปนโยบายการบัญชีทส่ี ํ าคัญ
เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการบัญชีที่มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถกู ตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั้นซึ่ งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริ ษทั
นั้นเพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถกู เปลี่ยนตามความจําเป็ นเพื่อให้เป็ น
นโยบายเดียวกันกับบริ ษทั
วิธีการบัญชีสาํ หรั บการเปลีย่ นแปลงส่ วนได้ เสี ยในบริ ษทั ย่ อยภายหลังการได้ มาซึ่ งอํานาจควบคุม
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่ในบริ ษทั ย่อยโดยที่ไม่ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํานาจในการ
ควบคุม บริ ษทั บันทึกส่ วนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แต่หากการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให้เกิด
การสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย มูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ าความนิยม
ต้นทุนในการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยที่ถูกซื้ อเป็ นค่าความนิ ยม
จากการรวมธุ รกิจในงบการเงินรวม (ถ้ามี) ค่าความนิ ยมถูกแสดงเป็ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมด้วยราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
กิจการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่
รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและแสดงแยก
ต่างหากเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่าเงินลงทุนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศนั้นจะถูกจําหน่ายออกไป
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงิ นสดในมือและเงิ น
ฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจํานวนที่ทราบได้ซ่ ึ งครบกําหนดภายในสามเดื อนหรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิ กใช้หรื อติ ดภาระคํ้า
ประกันและมีความเสี่ ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
เงิ นฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการเบิ กใช้หรื อติ ดภาระคํ้าประกันแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หักค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจาก
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้โดยพิจารณาจากข้อมูลและสถิติในอดีตประกอบกับการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้
แต่ละรายหรื อแต่ละกลุ่มในปัจจุบนั ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้ อ ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมและลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งถือตามราคาตามบัญชีหกั ดอกผลรอการตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญตามระยะเวลาค้างชําระของยอดลูกหนี้ เช่ าซื้ อ ลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมและลูกหนี้ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพทั้งจํานวนตามรายสัญญาโดยหักดอกผลรอการตัดบัญชีและมูลค่าหลักประกันรถยนต์ (ถ้าเกี่ยวข้อง) โดย
มีอตั ราการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดังนี้

ระยะเวลา
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ร้อยละ)
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
1
1
1
1
2
20
20
50
50
100
100
100

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้เช่าซื้ อรถยนต์คาํ นวณจากลูกหนี้ เช่าซื้ อสุ ทธิ ที่คา้ งชําระไม่เกิน 6 เดือนหักมูลค่า
หลักประกันร้อยละ 80 ส่ วนที่คา้ งชําระระหว่าง 7-12 เดือนหักมูลค่าหลักประกันร้อยละ 50 และส่ วนที่คา้ งชําระมากกว่า
12 เดือนไม่หกั มูลค่าหลักประกัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยึดหลักความระมัดระวังจึงได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (General allowance) เพิ่มเติมใน
ปี 2561 อีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนี้ท่ีคงค้างเพื่อให้ครอบคลุมความเสี ยหายจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ลูกหนีก้ ารค้ าอื่น
ลูกหนี้การค้าอื่นแสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามจํานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจาก
ประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้
สิ นค้ าทีม่ ไี ว้ เพื่อขาย
สิ นค้าคงเหลือที่เป็ นสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายซึ่ งได้แก่ รถจักรยานยนต์ แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณ
การราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อการขายสิ นค้านั้นๆ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าจะถูกประมาณขึ้นตามสภาพของสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและคงค้างเป็ น
ระยะเวลานาน (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี้คงเหลือตามบัญชีสุทธิ จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขายดังนี้
- ยอดค้างไม่เกินหนึ่งปี
ร้อยละ 30
- ยอดค้างเกินหนึ่งปี
ร้อยละ 100
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วันธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ ที่มไี ว้ เพื่อให้ เช่ าและค่ าเสื่ อมราคา
สิ นทรั พย์ ท่ีเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดินแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะบันทึ กตัด
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเลิกใช้หรื อตัดจําหน่ ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนการรื้ อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื่ อม
ราคา
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
สัญญาการเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้น ๆ จัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหักจาก
หนี้ตามสัญญาเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ค่ า เสื ่ อ มราคาถู ก พิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื ่อ แต่ ล ะส่ ว นประกอบนั้น มี
สาระสําคัญ อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร (เพื่อใช้งานและเพื่อให้เช่า)
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารบนที่ดินเช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะใช้งานและยานพาหนะให้เช่า

20 ปี
10 ปี 20 ปี และตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วันธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วิธีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
ในปัจจุบนั จากสิ นทรัพย์น้ นั หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบนั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ ทธิ การเช่ า
สิ ทธิ การเช่าแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซ่ ึ งได้แก่ อายุสญ
ั ญาเช่า
ค่ าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์ แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟท์แวร์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ ายบันทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จซึ่ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่ นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจําหน่ าย แต่ จะได้รับการทดสอบว่ามี ขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่ ณ ทุกวันที่รายงาน
วิธีการตัดจําหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จาํ เป็ นในการขาย
สิ นทรั พย์หรื อมูลค่ าจากการใช้ของสิ นทรั พย์น้ ันแล้วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิ จารณาจาก
สิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
การลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อ
ยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั สุ ทธิ จากค่าเสื่อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ่ งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
นั้นในปี ก่อนๆ
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ืน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่ งได้แก่ กองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ ึ งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้าง
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรั บการทํางานของพนักงานในอดี ตและ
ปั จจุ บนั ซึ่ งผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ประมาณการไว้เป็ นมูลค่ าปั จจุบนั ของภาระผูกพันซึ่ ง
คํานวณเป็ นรายปี หรื ออย่างน้อยทุ กสามปี โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ค่ าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของค่ าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ต้นทุนบริ การปั จจุบนั ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริ การในอดีต (ถ้ามี) ซึ่ งแสดงเป็ นรายการกําไร
หรื อขาดทุน และกําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งแสดงเป็ นรายการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื่ อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตาม
กาลเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้ นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที่รายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
นั้นๆ เกิดขึ้นซึ่ งมีความถี่และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายใน
ตลาดหลักหรื อตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจาก
กัน มีความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นๆ และ
เต็มใจที่จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึง
มีการกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิ คการประเมิน
มูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ่าสุ ดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้ อขายที่ไม่ตอ้ งปรับปรุ งในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึ งนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นๆ
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วันธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
การรับรู้ รายได้
รายได้ดอกผลจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อเป็ นดอกผลที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้อย่างเป็ น
ระบบตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง การบันทึกรายได้จากการผ่อนชําระแต่ละงวดใช้ตาม
เกณฑ์คงค้าง (บันทึกในวันที่ครบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คาํ นึ งว่าจะเก็บเงินได้หรื อไม่) กลุ่มบริ ษทั หยุด รับรู ้รายได้
เมื่อลูกหนี้ คา้ งชําระค่างวดติดต่อกันเกินกว่า 3 งวดขึ้นไปนับแต่วนั ครบกําหนดชําระตามสัญญา ยกเว้นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
ลูกหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายชําระได้ให้หยุดการรับรู ้รายได้ทนั ที
รายได้ดอกผลจากลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมและลูกหนี้ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชี พเป็ นดอกผลที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันที
แต่จะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามสัดส่ วนของระยะเวลาโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายได้จากการขายรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่
มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะยังไม่รับรู ้เป็ นรายได้หากฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไป
แล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้น หรื อไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้เงิ นปั นผลรั บรั บรู ้ในวันที่กลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล ซึ่ งตามปกติ ในกรณี เงิ นปั นผลที ่จะได้รับจากเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิ ทธิ การรับปันผล
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้จากยอดเงินต้นที่คงเหลือตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งหากมี
นัยสําคัญ
รายได้อ่ืนรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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ธันทีวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที่ตอ้ งชําระหรื อสามารถขอคื นได้โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษี
สําหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในงวด
ก่อน ๆ

4

4

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้ นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ ไม่ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิ ยม
ซึ่ งไม่สามารถเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีและการรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งไม่กระทบต่อทั้งกําไรทางบัญชี หรื อ
กําไรทางภาษี หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จํานวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี พิจารณา
จากการเคลื ่อ นไหวที ่เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ของสิ นทรั พ ย์ และหนี้ สิ นตามบั ญชี ด ้ว ยอัต ราภาษี สํา หรั บ งวดที ่ค าดว่ า จะได้ รับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่มีการ
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
4

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการบันทึกรับรู ้สินทรัพย์ดงั กล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4

การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ตลอดจนหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้ นจริ งจึงอาจแตกต่างไป
จากที่ได้ประมาณการไว้
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ วั31นธัทีนวาคม
และ 2560
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนั และอนาคต
ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินนี้ซ่ ึ งอาจมีความไม่แน่นอนที่สาํ คัญมาเกี่ยวข้อง
ได้แก่
• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าที่มีไว้เพื่อขายและสิ นทรัพย์รอการขาย
• อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ท่ีมีไว้เพื่อให้เช่าและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
• สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
• งวดบัญชีท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และจํานวนเงินของผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
• มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและเครื่ องมือทางการเงิน
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุ มของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุ ม
บริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สิ นทองหล่อ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ผูล้ งทุน

บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด

ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์และ
ให้บริ การที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และมีผถู ้ ือหุน้ และ
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย
29
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
วาคมธัน2561
และ2561
2560 และ 2560
นทีธัน่ 31
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั สโตน คอลเล็คเตอร์ จํากัด (เดิม
ชื่อบริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จํากัด)
(ดูหมายเหตุ 10)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC. (ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co.,
Ltd. (ประเทศพม่า)
บริ ษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพฯ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี
ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า จํากัด
บริ ษทั นภัส จํากัด
บริ ษทั ฐิติพล จํากัด
บริ ษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าซื้ อรถยนต์
ให้บริ การติดตามหนี้และ
ติดตามยึดรถและปรับสภาพรถ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพ (Nano Finance)
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ให้เช่าซื้ อรถจักรยานยนต์
ไมโครไฟแนนซ์
ขายรถยนต์และให้บริ การที่
เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ผูล้ งทุน
ขายรถยนต์
ขายรถยนต์และให้บริ การที่
เกี่ยวข้อง
ขนส่ งรถจักรยานยนต์
ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ขายเครื่ องคอมพิวเตอร์และ
ให้บริ การเกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
(ในปี 2560 จนถึงต้นปี 2561)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยผ่านการถือหุ น้ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี้
รายการ
นโยบายการคิดราคา
ดอกเบี้ยรับ
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
รายได้เงินปันผล
จํานวนเงินตามที่ได้รับอนุมตั ิให้ประกาศจ่าย
รายได้อื่น
ราคาทุน
ค่าเช่าและบริ การ
ราคาตามสัญญา
ค่าบริ หารงาน
ราคาตามสัญญา
ค่าสาธารณู ปโภค
ราคาทุน
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ราคาทุน
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
วาคม
และ2561
2560 และ 2560
นทีธั่น31
ธัน2561
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
รายการ

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าบริ การ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ซื้ อยานพาหนะเพื่อให้เช่าซื้ อ
ซื้ อยานพาหนะเพื่อใช้งาน
ซื้ ออุปกรณ์สาํ นักงาน
ซื้ อระบบโปรแกรม
ขายยานพาหนะใช้งาน
ขายอุปกรณ์สาํ นักงาน

นโยบายการคิดราคา

ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
จํานวนเงินตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อ่ ืน
บริ ษทั ย่อย
ค่ าเช่ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าบริหารงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าสาธารณูปโภค
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

-

-

31,043

19,411

-

-

65

62

35,405
35,405

35,071
35,071

864
35,405
36,269

864
33,699
34,563

10,200

10,200

8,400

7,200

3,564

3,666

3,564

3,666

10,471

2,233

10,231

2,036
31
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ น
31ทีธั่ น31
วาคม
2560 และ 2560
ธัน2561
วาคมและ2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
พันบาท

ค่ าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการ
รวม
ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีส่ ํ าคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
ซื้ อยานพาหนะเพื่อให้ เช่ าซื้ อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ อยานพาหนะเพื่อใช้ งาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ ออุปกรณ์ สํานักงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้ อระบบโปรแกรม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายยานพาหนะใช้ งาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์ สํานักงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

114

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

15,274

13,925

10,720

13,561

23,734
23,734

-

122,875
22,995
145,870

133,410
133,410

2,133
2,133

-

18,417
18,417

17,521
17,521

40,696
484
41,180

39,546
1,022
40,568

40,696
484
41,180

39,546
1,022
40,568

105,151

285,234

20,753

458

20,753

458

5,336

215

5,336

215

-

-

1,604

-

1,604

-

262

-

262

-

6

-

6

-
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
วาคมธัน
2561
และ2561
2560 และ 2560
นทีธัน่ 31
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนีแ้ ละเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ น
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
(ดอกเบี้ยร้อยละ 4.125 และร้อยละ 6 ต่อปี ใน
ปี 2561 และ 4.125 - 4.375 ต่อปี ในปี 2560)
รวม
เจ้ าหนีแ้ ละเงินกู้ยืมระยะสั้ น
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย
(ดอกเบี้ยร้อยละ 4.125 ต่อปี ในปี 2561 และ
4.125 - 4.375 ต่อปี ในปี 2560)
กรรมการ (ดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ในปี 2561
และไม่มีการคิดดอกเบี้ยในปี 2560)
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

2561

2560

-

-

6,406

1,441

-

-

4,754

3,325

-

-

612,710
623,870

596,272
601,038

2,133
2,133

-

1,628
1,628

1,500
1,500

2,408
2,408

1,597
1,597

9,452
2,113
11,565

10,942
1,341
12,283

-

-

467,490

431,490

467,490
480,683

431,490
445,273

45,639
45,639
50,180

38,060
38,060
39,657
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31
และ 2560
วันธัทีนวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี ดังนี้

31 ธันวาคม 2560
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคล
ที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมการ

38,060

31 ธันวาคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บริษทั ย่ อย
Suosdey Finance PLC.
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ซี .วี.เอ จํากัด

งบการเงินรวม (พันบาท)
เพิ่มขึ้น
ลดลง

12,412

4,833

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2561

45,639

31 ธันวาคม 2561

110,286
81,986
404,000
596,272

46,895
122,589
20,000
189,484

20,046
153,000
173,046

157,181
184,529
271,000
612,710

431,490

110,000

74,000

467,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน (1) วงเงินสิ นเชื่อประเภทเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งของบริ ษทั ชยภาค จํากัด จํานวน 600 ล้านบาท (2) วงเงินสิ นเชื่อประเภทเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
ในประเทศแห่ งหนึ่ งของ Suosdey Finance PLC. จํานวน 6 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการ
เบิ กเงิ นกูย้ ืมดังกล่าวแล้วประมาณ 1.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และวงเงิ นสิ นเชื่อประเภทเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจาก
ธนาคารอีกสองแห่ งในประเทศกัมพูชาของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวรวมจํานวน 21 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีการเบิกเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วประมาณ 9.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และ (3) วงเงินกูย้ ืมจากธนาคาร
แห่ งหนึ่ งในประเทศลาวของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จํานวน 4,952 ล้านกี บ (ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิ มร้อยละ
61.9) และ 13,600 ล้านกีบ (ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ใหม่ร้อยละ 80.5) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่มีการเบิกเงินกูย้ ืม
ดังกล่าว) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อระหว่างกัน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วัวันทีน่ ที
31่ 31
ธันวาคม
2561 และ
2560และ 2560
ธันวาคม
2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มวงเงินทดรอง
ชัว่ คราวเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศซึ่ งได้แก่ Suosdey Finance PLC.
Sabaidee Leasing Co., Ltd. และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. เป็ นจํานวนเงินรวม 1,000 ล้านบาท โดย
กําหนดให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั เป็ นผูม้ ี อาํ นาจในการอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นทดรองในแต่ ละคราวภายใต้วงเงิ น
ดังกล่าว
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม

เงินสด
บัญชีกระแสรายวันและ
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
รวม
6.

2561
22,357

2560
11,645

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
16,206
6,366

415,656
438,013

181,165
192,810

241,600
257,806

67,028
73,394

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้ อ ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ยู ืม และลูกหนีส้ ิ นเชื่ อเพื่อการประกอบอาชีพ - สุ ทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

13,767,979
( 4,032,120)
9,735,859
( 592,838)
9,143,021

2561
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
7,576,993
(2,664,189)
4,912,804
( 365,757)
4,547,047

ระยะยาว

รวม

6,190,986
(1,367,931)
4,823,055
( 227,081)
4,595,974

13,557,636
( 4,058,862)
9,498,774
( 553,599)
8,945,175

2560
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
7,124,864
(2,599,170)
4,525,694
( 342,673)
4,183,021

ระยะยาว
6,432,772
(1,459,692)
4,973,080
( 210,926)
4,762,154
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
ที่ 31
ธันวาคม
2561
วัวันทีน่ 31
ธันวาคม
2561 และ
2560และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

12,064,682
(3,664,930)
8,399,752
( 560,893)
7,838,859

2561
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

ระยะยาว

6,534,492
(2,383,961)
4,150,531
( 344,789)
3,805,742

5,530,190
(1,280,969)
4,249,221
( 216,104)
4,033,117

รวม
12,389,155
(3,857,900)
8,531,255
( 537,136)
7,994,119

2560
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
6,505,974
(2,457,066)
4,048,908
( 330,879)
3,718,029

ระยะยาว
5,883,181
(1,400,834)
4,482,347
( 206,257)
4,276,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ (ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี )
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อทั้งจํานวนตามรายสัญญาได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2561
6,800,992
1,332,297
1,201,539
381,491
19,449
91
9,735,859
( 592,838)
9,143,021

2560
6,299,229
1,404,421
1,341,732
442,982
6,660
3,750
9,498,774
( 553,599)
8,945,175

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
5,677,021
5,477,670
1,214,238
1,341,385
1,154,216
1,290,516
354,277
421,684
8,399,752
( 560,893)
7,838,859

8,531,255
( 537,136)
7,994,119

กลุ่มบริ ษทั พิ จารณาการตั้งค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามนโยบายการบัญชี เช่ นเดี ยวกับนโยบายของปี 2560 ทั้งนี้ นโยบาย
ดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของธุ รกิจ Consumer Finance ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) กําหนดร่ วมกับสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั สามารถบังคับเอาหลักประกันคืนจากลูกหนี้ ได้บางส่ วน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณร้อยละ 6.09 (ร้อยละ 6.68 สําหรับเฉพาะบริ ษทั ) ของยอดรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อก่อนหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
36
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ น
31ทีธั่ น31
วาคม
และ2561
2560 และ 2560
ธัน2561
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ลูกหนี้เงินให้กูย้ ืม

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
ลูกหนี้เงินให้กูย้ มื
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

96,539
( 12,837)
83,702
( 3,682)
80,020

2561
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
74,904
( 10,601)
64,303
( 3,443)
60,860

ระยะยาว
21,635
( 2,236)
19,399
( 239)
19,160

รวม
102,898
( 14,109)
88,789
( 2,891)
85,898

2560
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
82,513
( 12,005)
70,508
( 2,749)
67,759

ระยะยาว
20,385
( 2,104)
18,281
( 142)
18,139

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

รวม
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

74,210
( 9,061)
65,149
( 3,596)
61,553

2561
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
65,934
( 8,548)
57,386
( 3,408)
53,978

ระยะยาว
8,276
( 513)
7,763
( 188)
7,575

รวม
87,496
( 11,156)
76,340
( 2,865)
73,475

2560
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
77,011
( 10,518)
66,493
( 2,741)
63,752

ระยะยาว
10,485
( 638)
9,847
( 124)
9,723
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ วั31นธัทีน่ วาคม
และ 2560
31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมแยกตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระของลูกหนี้ ตามสัญญาเงินให้กยู้ ืมทั้ง
จํานวนตามรายสัญญาได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
63,113
10,999
6,401
2,727
333
129
83,702
( 3,682)
80,020

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
47,496
59,218
9,849
9,886
5,873
5,691
1,469
1,020
333
358
129
167
65,149
76,340
( 3,596)
( 2,865)
61,553
73,475

2560
70,982
10,261
6,000
1,020
359
167
88,789
( 2,891)
85,898

ลูก หนี้เงินให้กยู้ มื ตามที่แสดงข้างต้นเป็ นลูกหนี้ท่ีอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเงินให้กยู้ มื ที่มีระยะเวลาการกูย้ ืมระหว่าง 1-5 ปี ซึ่ งครบ
กําหนดชําระเป็ นรายเดื อนด้วยจํานวนเงิ นเดื อนละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ ลูกหนี้ ดงั กล่าวข้างต้นมีลกั ษณะของสัญญาที่มีความ
เกี่ยวโยงกันกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อ
ลูกหนี้ Nano Finance

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
ลูกหนี้เงินให้กูย้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
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718
( 66)
652
( 33)
619

2561
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
718
( 66)
652
( 33)
619

ระยะยาว
-

รวม
778
( 70)
708
( 10)
698

2560
ส่ วนที่ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
778
( 70)
708
( 10)
698

ระยะยาว
-
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ Nano Finance แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระของลูกหนี้ ตามสัญญาเงินให้กูย้ ืม
ทั้งจํานวนตามรายสัญญาได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (พันบาท)
2561
2560
561
664
43
38
34
6
11
3
652
708
( 33)
( 10)
619
698

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าอื่น

ยอดลูกหนี้การค้าอื่นแยกตามอายุหนี้ท่ ีคา้ งชําระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
8.

2561
88,402

2560
76,066

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
87,236
74,772

สิ นทรัพย์ รอการขาย - สุ ทธิ

ยอดคงค้างไม่เกินหนึ่ งปี
ยอดคงค้างเกินหนึ่งปี
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2561
2560
285,765
326,505
2,685
13,237
288,450
339,742
( 88,414)
( 111,189)
200,036
228,553
39
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
2560และ 2560
นทีธั่ น31วาคมธัน2561
วาคมและ2561
9.

เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มภี าระคํา้ ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่ งได้นาํ เงินฝากประจํากับธนาคารในประเทศเเห่ ง
หนึ่งจํานวนเงินรวม 25 ล้านบาทไปวางเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศสองแห่ งได้ฝากเงินจํานวนรวมประมาณ 9.4 ล้านบาท
และ 3.7 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้กบั ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับการลงทุนจัดตั้งบริ ษทั
และดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยซึ่ งบันทึกโดยวิธีราคาทุน

บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั สโตน คอลเล็คเตอร์ จํากัด
(เดิมชื่อบริ ษทั ทีเค เด็บท์
เซอร์วสิ เซส จํากัด)
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
(ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC.
(ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
(ประเทศพม่า)
รวม

ทุนที่ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
2561
2560
50,000
50,000
40,000
40,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ร้อยละของการถือหุน้ ทางตรง
2561
2560
99.99
99.99
99.99
99.99

ราคาทุนของเงินลงทุน (พันบาท)
2561
2560
49,993
49,993
43,993
43,993

50,000

700
50,000

99.99

99.99
99.99

49,997

49,997

41,061

21,015

60.98*

23.81*

25,049

5,003

132,209

34,945

99.95

99.80

132,145

34,881

99.00

-

4,658
305,835

183,867

4,705

-

*ร้อยละของการถือหุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันผ่านบริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ ง (ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99) เท่ากับ
ร้อยละ 80.50 ในปี 2561 และร้อยละ 61.90 ในปี 2560
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บริบริ
ษัทษฐิัท
ติกรฐิ ต
จำ�กั
และบริษัทย่อและบริ
ย
กิ รด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ธัน2561
วาคม
วันวัทีน
่ 31ทีธั่ 31
นวาคม
และ2561
2560 และ 2560

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณใน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Suosdey Finance PLC. อีก 1.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้
ดําเนิ นการเพิ่มทุนและจดทะเบี ยนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นอกจากนี้ ในที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอีกไม่เกิน 1.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการเพิ่มทุนและจดทะเบียน
การเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณใน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. อีก 5,000 ล้านกีบ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการเพิ่มทุน
และจดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ าวเพิ่ มขึ้ นจากร้ อยละ 61.90 เป็ นร้ อยละ 80.50 นอกจากนี้ ในที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12
พฤศจิ กายน 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ วงเงิ นงบประมาณในการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอีก 5,000 ล้านกีบ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนิ นการเพิ่มทุนและจด
ทะเบียนการเพิ่มทุน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จัดตั้งบริ ษทั
ย่อยแห่ งใหม่อีกแห่ งหนึ่ ง ณ เมืองพะโคของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา (“ประเทศพม่า”) ซึ่ งได้แก่ “Mingalaba
Thitikorn Microfinance Co., Ltd.” (“Mingalaba”) โดยบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ท่านหนึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั
ดังกล่าวในสัดส่ วนร้ อยละ 99 และร้ อยละ 1 ตามลําดับ โดยแหล่งเงิ นทุ นมาจากเงิ นทุ นหมุนเวียนของบริ ษทั ทั้งนี้
Mingalaba ได้จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฎหมายของประเทศพม่าในเดื อนเมษายน 2561 เพื อ่ ดําเนิ นธุ รกิ จ
เกี ่ย วกับ microfinance และธุ ร กิ จ ทางการเงิ นรู ปแบบอื่นๆในประเทศพม่ า โดยทุ น จดทะเบี ย นของ Mingalaba
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญจํานวน 200,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1,000 จ๊าดคิดเป็ นเงินรวมจํานวน 200 ล้านจ๊าดหรื อประมาณ
4.71 ล้านบาท นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ
อนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (หลังจากจัดตั้งและจดทะเบียนบริ ษทั แล้วเสร็ จ) ของ Mingalaba เพื่อ
รองรับการขยายธุ รกิจเป็ นจํานวนเงิน 1,320 ล้านจ๊าด (ประมาณ 33 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการเพิ่มทุน
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จํากัด (“TKD”) ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันท่านหนึ่ งในราคา
0.5 ล้านบาทและเกิดผลขาดทุนจากการขายแก่กลุ่มบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาทซึ่ งแสดงรายการเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561โดยบริ ษทั
ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจและรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของ TKD ในช่ วงต้นเดื อนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ ง
ในช่วงสิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 TKD ได้ถูกจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั สโตน คอลเล็คเตอร์ จํากัด” ทั้งนี้ ผล
การดําเนิ นงานเดือนมกราคม 2561 จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ของ TKD ไม่ได้ถูกนํามารวมไว้ในงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากมีจาํ นวนเงินที่ไม่มีนยั สําคัญแต่อย่างใด (หลักพันบาท)
และหากนํามารวมจะทําให้เกิดต้นทุนที่เกินจําเป็ นแก่กลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ TKD ที่ถูกรวมไว้ในงบการเงินรวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของกลุ่มบริ ษทั (ภายหลังจากการตัดรายการระหว่างกัน) มีดงั นี้
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ TKD
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนสําหรับปี / ขาดทุนสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี / ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ส่ วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
11.

พันบาท
2,547
62,980
86
60,519
60,519
0.12

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การอื่น

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื่น
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2561
2560
58,030
64,601
( 55,225)
( 6,242)
2,805
58,359

บัญชีน้ ีเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะยาวชนิดไม่มีหลักประกันแก่ตวั แทนจําหน่ายจํานวน 56 รายในปี 2561 และ 59 รายในปี 2560
เงิ นให้กยู้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2561 และ 2560 และมีกาํ หนดชําระคื นในระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564
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12,617

31 ธันวาคม 2561

24,009
115
24,124
20
24,144

-

77

97

24,221
24,221
24,221

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

12,617
12,617
12,617

12,617

ที่ดิน

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

72,883

86,955

194,675
30,212
224,887
29,011
( 479)
253,419

288,933
2,454
20,455
311,842
1,655
( 487)
13,292
326,302

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารบนที่ดินเช่า

บริษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

32,470

30,412

95,349
13,022
( 5,883)
102,488
12,370
( 2,658)
112,200

130,687
13,042
( 10,829)
132,900
14,578
( 2,808)
144,670

29,717

18,606

77,389
13,350
( 1,748)
88,991
10,372
( 5,400)
93,963

106,956
2,551
( 1,910)
107,597
21,863
( 5,780)
123,680

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ใช้งาน

1,737

3,330

3,042
1,592
4,634
1,593
6,227

7,964
7,964
7,964

ยานพาหนะ
ให้เช่า

4,500

6,595

-

3,444
23,606
(20,455)
6,595
11,197
(13,292)
4,500

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
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154,001

158,612

394,464
58,291
( 7,631)
445,124
53,366
( 8,537)
489,953

574,822
41,653
( 12,739)
603,736
49,293
( 9,075)
643,954

รวม
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
-

7,802
7,802
7,802
7,802
7,802

ที่ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วัวันนทีที่ 31่ 31ธันวาคม
ธันวาคม
2561
2561 และ
2560และ 2560

81,319
69,010

191,040
28,613
219,653
27,181
( 479)
246,355

280,298
219
20,455
300,972
1,588
( 487)
13,292
315,365
-

-

27,857
27,457

89,899
12,482
( 5,883)
96,498
11,379
( 2,613)
105,264

132,721

124,355
11,118
( 2,752)

123,848
11,336
( 10,829)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
อาคารบนที่ดินเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน

14,343
25,711

68,293
12,624
( 1,748)
79,169
9,106
( 5,057)
83,218

94,963
459
( 1,910)
93,512
20,854
( 5,437)
108,929

ยานพาหนะ
ใช้งาน

6,596
3,229

-

3,445
23,606
(20,455)
6,596
9,925
(13,292)
3,229

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

137,917
133,209

364,523
53,719
( 7,631)
410,611
47,666
( 8,149)
450,128

525,647
35,620
( 12,739)
548,528
43,485
( 8,676)
583,337

รวม
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัน
ธันทีวาคม
และ 2560
่ 31 2561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 344.2 ล้านบาท และ 295.3 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั 321.6
ล้านบาทและ 275.1 ล้านบาท ตามลําดับ)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ การเช่า
ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

รวม

8,731
689
9,420
395
9,815

58,751
1,339
60,090
1,717
61,807

67,482
2,028
69,510
2,112
71,622

8,049
469
8,518
472
8,990

49,797
3,655
53,452
2,834
56,286

57,846
4,124
61,970
3,306
65,276

902
825

6,638
5,521

7,540
6,346
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31
และ 2560
วันธัทีนวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิ การเช่า
ซอฟท์แวร์
รวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561

6,708
691
7,399
395
7,794

58,123
1,234
59,357
1,604
60,961

64,831
1,925
66,756
1,999
68,755

6,027
469
6,496
472
6,968

49,414
3,561
52,975
2,732
55,707

55,441
4,030
59,471
3,204
62,675

903
826

6,382
5,254

7,285
6,080

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งตัดค่าตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 57.4 ล้านบาทและ 51.6 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั 55.3 ล้าน
บาทและ 49.3 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วัวันน
ที่ ที31่ 31
ธันวาคม
2561 และ
ธันวาคม
25612560และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
14. สิ นทรัพย์ ทม่ี ไี ว้ เพื่อให้ เช่ าและสิ นทรัพย์ ทไ่ี ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี สินทรั พย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่ าซึ่ งประกอบด้วยที่ดินและอาคารที่บริ ษทั ย่อยโอนมาจากสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ด้วยมูลค่าตามบัญชี ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560
ทุน
ที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
รวมทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2561

12,800
8,075
20,875

-

-

-

12,800
8,075
20,875

1,954
18,921

404

-

-

2,358
18,517

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.4 ล้านบาท
ราคาประเมินสิ นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าล่าสุ ดที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ่ งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนสิ งหาคม 2555 มีมูลค่า
ประมาณ 33.9 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานประกอบด้วยที่ดินและอาคารพาณิ ชย์ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งไม่ได้ใช้
ดําเนินงานชัว่ คราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมลู ค่าตามบัญชีรวมประมาณ 14.3 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะ
บริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ประมาณ 5.7 ล้านบาท) ทั้งนี้ ราคาประเมินสิ นทรัพย์ล่าสุ ดที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ซึ่ งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตาม
รายงานในเดือนธันวาคม 2558 มีมูลค่ารวมประมาณ 69.6 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มีมูลค่าประมาณ 30.2 ล้าน
บาท)
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31
และ 2560
วันธันทีวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

2561
27,823
70,143
97,966

2560
65,200
642,819
708,019

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
21,181
55,775
15,003
549,709
36,184
605,484

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ่ งประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้านเหรี ยญสหรัฐ)

2561
188.00
2,745.00
6.46

2560
191.50
2,545.00
3.60

เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปี ในปี 2561 และร้อยละ 1.281 ถึงร้อยละ 7.675
ต่อปี ในปี 2560 นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของวงเงินกูย้ ืมตามที่กาํ หนดไว้ซ่ ึ งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชีขา้ งต้นบางส่ วนคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของกลุ่มบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่งคํ้าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจําตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9
16. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุ ทธิ

เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
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งบการเงินรวม (พันบาท)
2561
2560
237,273
40,238
( 137,873)
( 27,920)
99,400
12,318
48
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ วั31นธัทีน่ วาคม
และ 2560
31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชามีเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารต่างประเทศสองแห่ ง
และแห่ งหนึ่ ง ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงิ นรวม 7.275 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 1.225 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ตามลําดับ โดยในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับวงเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมอีก 18 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
(รวมเป็ น 21 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ สิ้ นปี 2561) ซึ่ งคํ้าประกันเต็มจํานวนโดยบริ ษทั เงินกูย้ ืมนี้ มีอตั ราดอกเบี้ยสู ง
กว่า LIBOR ร้อยละ 3.75 และ 4 ต่อปี โดยดอกเบี้ยครบกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาสส่ วนเงินต้นครบกําหนดชําระใน
ระหว่างปี 2562 จนถึงปี 2563
17. หุ้นกู้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ช่วงเวลาจ่าย
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนหน่วย
ดอกเบี้ย
ต่อปี (ร้อยละ)
(หน่วยละ 1,000 บาท)
ทุกครึ่ งปี
2.59
200,000
ทุกครึ่ งปี
2.15
600,000
ทุกครึ่ งปี
2.36
600,000
ทุกครึ่ งปี
2.41
500,000
ทุกครึ่ งปี
2.48
300,000
ทุกครึ่ งปี
2.83
1,000,000
ทุกครึ่ งปี
2.56
800,000
ทุกครึ่ งปี
2.27
600,000
ทุกไตรมาส
2.64
70,000
ทุกครึ่ งปี
2.00
150,000

วันที่ออกหุน้ กู้ / ปี ที่ไถ่ถอน
3 กันยายน 2558 / 2561
16 พฤษภาคม 2559 / 2562
20 กรกฎาคม 2559 / 2562
1 กันยายน 2559 / 2562
7 กันยายน 2559 / 2562
28 กุมภาพันธ์ 2560 / 2563
18 สิ งหาคม 2560 / 2563
23 กุมภาพันธ์ 2561 / 2564
5 กันยายน 2561 / 2564
21 กันยายน 2561 / 2562
รวม
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

พันบาท
2561
600,000
600,000
500,000
300,000
1,000,000
800,000
600,000
70,000
150,000
4,620,000
( 2,150,000)
2,470,000

2560
200,000
600,000
600,000
500,000
300,000
1,000,000
800,000
4,000,000
( 200,000)
3,800,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงิ นสําหรับการออกและเสนอขายหุ น้ กูเ้ ป็ นจํานวนเงินรวม 7,600 ล้านบาทซึ่ ง
ได้รับอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในเดือนเมษายน 2559 กันยายน 2560 และเมษายน 2561
ภายใต้ขอ้ กําหนดของการออกหุ น้ กู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ซ่ ึ งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วนหนี้ สินต่อ
ส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
วาคม
และ2561
2560 และ 2560
นทีธั่น31
ธัน2561
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 หุ น้ กูด้ งั กล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 4,627.3 ล้าน
บาทและ 4,028.6 ล้านบาท ตามลําดับ
18. หนีส้ ิ นผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่ งผ่านการประเมินข้อมูลและคํานวณ
ใหม่โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี 2560 โดยรายการเคลื่อนไหวของหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชําระในระหว่างปี
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
2561
2560
39,605
27,287
33,262
20,919
1,955
2,789
1,685
2,414
925
1,204
793
1,018
14,375
14,225
2,880
18,368
2,478
17,657
(10,819)
( 6,050)
( 9,591)
( 5,314)
31,666
39,605
26,149
33,262

สมมติฐานที่สาํ คัญซึ่ งใช้ในการคํานวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามที่แสดงข้างต้นมีดงั นี้
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2.71 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 5.66 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในปี 2560 ในงบการเงินรวมประกอบด้วย
(1) ขาดทุนจากการปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 14,350 พันบาท (2) กําไรจากการเปลี่ยนแปลงของ
สมมติ ฐานเชิ งประชากรศาสตร์ เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 5,989 พันบาทและ (3) ขาดทุ นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 6,014 พันบาท
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ วั31นธัทีน่ วาคม
และ 2560
31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยข้างต้นในปี 2560 ในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
ประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 14,159 พันบาท (2) กําไรจากการ
เปลี่ยนแปลงของสมมติ ฐานเชิ งประชากรศาสตร์ เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 5,114 พันบาทและ (3) ขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 5,180 พันบาท
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติ ฐานที่สําคัญข้างต้นอาจมี ผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลื อของประมาณการ
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่ งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคํานวณของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ดังต่อไปนี้

สมมติฐานที่สาํ คัญ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สาํ คัญ (พันบาท)
หากเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
หากลดลงร้อยละ 0.5
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
( 929)
( 811)
985
861
1,211
1,045
( 1,150)
( 992)
( 1,383)

( 1,198)

1,569

1,361

ในระหว่างปี 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้อนุมตั ิและเห็นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในบางเรื่ อง ซึ่ งรวมถึงการเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ทาํ งานมาเป็ นระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปจากเดิมเท่ากับ
ค่ าจ้างจํานวน 300 วันเป็ น 400 วัน ทั้งนี้ เหตุ การณ์ ดงั กล่าวอาจส่ งผลให้ย อดคงเหลื อของประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ สิ้ นปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงินประมาณ 9.1 ล้านบาทในงบการเงิน
รวมและ 7.7 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
19. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นและสํ ารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ น้ สู งกว่ามูลค่า
หุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้ จะนําไป
จ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันวัทีน่ 31
นวาคม
2560และ 2560
ที่ ธั31
ธัน2561
วาคมและ2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าว
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
20. รายได้ อ่ ืน
พันบาท
งบการเงินรวม
หนี้สูญรับคืน
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าทําสัญญา
รายได้ค่าปรับชําระเงินล่าช้า
รายได้ค่าติดตาม
รายได้ค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวม

2561
224,102
212,609
61,062
52,824
52,103
32,905
6,345
28,027
669,977

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
222,452
267,370
210,328
219,874
60,955
67,914
51,493
48,068
51,304
46,573
32,666
30,175
36,880
25,686
19,251
24,680
685,329
730,340

2560
271,372
222,851
67,979
50,797
48,075
30,488
6,757
30,818
729,137

21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พันบาท
งบการเงินรวม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนขาย (สิ นค้าที่มีไว้เพื่อขาย)
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796,929
129,291
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2560
903,004
751,225
111,813
62,818
10,844

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
1,038,775
885,985
696,233
671,676
135,313
123,868
50,870
57,749
9,487
10,844
52

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วัวันนทีที่ 31่ 31ธันวาคม
ธันวาคม
25612560และ 2560
2561 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

22. ภาษีเงิน ได้
อัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้ในประเทศไทยและกัมพูชามีอตั ราเดี ยวกันคื อร้อยละ 20 ส่ วนประเทศลาวมี
อัตราร้อยละ 24 และประเทศพม่ามีอตั ราร้อยละ 30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งมี ผลขาดทุ นสะสมทางภาษียกไปเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ
40.5 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็ นเครดิตภาษีได้ไม่เกินปี 2565
ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลที ่บ ัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ย (รายได้) สํา หรั บ สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วยรายการดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ท่ีคาํ นวณจากกําไรทางบัญชี
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมา
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็ นรายจ่ายทาง
ภาษีได้เพิ่มเติม
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ที่คาํ นวณจากกําไรทาง
ภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นสําหรับ
รายการขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

2561
104,627
12,901
(

173)

2560
121,456
32,170
(

224)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560
74,468
102,983
8,546
22,273
-

-

( 8,281)

( 14,311)

( 8,026)

( 1,977)

109,074
1,246
110,320

139,091
( 7,093)
131,998

74,988
1,080
76,068

123,279
( 17,199)
106,080

-

( 2,875)

-

( 2,845)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ น
31ทีธั่ น31
วาคม
2560 และ 2560
ธัน2561
วาคมและ2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท่ี แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วยรายการดังนี้
พันบาท

ผลกระทบของรายการซึ่ งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขาย
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2561
2560

114,386
17,683

109,489
22,238

112,900
17,683

108,002
22,238

6,333
138,402

7,921
139,648

5,229
135,812

6,652
136,892

23. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั จ่ ายเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.52 บาท เป็ นเงินรวม 260 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.45 บาท เป็ นเงินรวม 225 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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บริบริ
ษัทษฐิัท
ติกรฐิ ต
จำ�กั
และบริษัทย่อและบริ
ย
กิ รด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ธัน2561
วาคม
วันวัทีน
่ 31ทีธั่ 31
นวาคม
และ2561
2560 และ 2560

24. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ นเป็ นข้อมูลทางการเงิ นที่สําคัญและเป็ นข้อมูลหลักของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งถูก
นําเสนอให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานอย่างสมํ่าเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของส่ วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั มี ส่วนงานดําเนิ นงานหลัก (ซึ่ งเป็ นส่ วนงานที่รายงานเป็ นการภายใน) ในเชิ ง
ผลิตภัณฑ์เพียงส่ วนงานเดียวคือ การให้เช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลกู ค้ารายย่อยทัว่ ไป ในขณะที่ธุรกรรมการ
ให้กยู้ ืมเงินและ Nano Finance แก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ ไปภายในประเทศนั้นมีสัดส่ วนที่ไม่เป็ นสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปริ มาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานเชิ งผลิตภัณฑ์และ
ลูกค้ารายใหญ่ไว้ในงบการเงินนี้
ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชาและประเทศลาวได้เริ่ มดําเนิ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จในช่ วงสิ้ นปี 2557 โดยในปั จจุ บนั
สัดส่ วนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยเหล่านี้ ยงั ไม่เป็ นสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณและกิ จกรรมทางธุ รกิ จ
ทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั ในขณะที่บริ ษทั ย่อยในประเทศพม่าเพิ่งเริ่ มจัดตั้งและยังไม่ได้เริ่ มดําเนิ นกิจกรรมทางธุ รกิจใดๆ
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานเชิงภูมิศาสตร์ไว้ในงบการเงินนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ต้ งั อยู่ในประเทศอื่นนอกเหนื อจากประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชา ลาวและพม่ามีสินทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ 10.56 ล้านบาท 3.59 ล้านบาทและ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ แสดงไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 10.66 ล้านบาทและ 1.76 ล้านบาทใน
ประเทศกัมพูชาและลาว ตามลําดับ)
25. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ จากอัตราดอกเบี้ย และจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการป้ องกัน
ความเสี่ ยงหรื อเพื่อใช้ในทางค้าหรื อหากําไรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือ
ทางการเงินที่สาํ คัญในระหว่างปี 2561 และ 2560
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31วัธันนที
วาคม
และ 2560
่ 312561
ธันวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ เกิดจากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ทําให้กลุ่มบริ ษทั เกิดความสู ญเสี ย
ทางการเงินได้ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงนี้ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม มีการติดตามเร่ งรัดการชําระหนี้ จาก
ลูกหนี้ อย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย มีเงินมัดจํารับ เงินรับชัว่ คราว และมีสินทรัพย์ที่ให้เช่าซื้ อหรื อเคย
ให้เช่าซื้ อเป็ นหลักประกัน ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างมีนยั สําคัญจากการเรี ยก
เก็บหนี้จากลูกหนี้เกินกว่าที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้วในงบการเงินนี้
ความเสี่ ยงของอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริ ษทั คาดว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมี
จํานวนไม่เป็ นนัยสําคัญ เนื่องจากเงินฝากบางส่ วนเป็ นบัญชี กระแสรายวัน ส่ วนเงินฝากออมทรัพย์ เงินให้กูย้ ืม เงินกูย้ ืม
และหุน้ กูม้ ีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ใกล้เคียงหรื ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ยและระยะเวลา
ครบกําหนดที่สาํ คัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินนี้
ความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ร ายการบัญ ชี แ ละรายการค้า บางรายการเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ งทํ าให้เ กิ ด ความเสี ่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศไม่เป็ นนัยสําคัญเนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกรรมที่เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่มากนักและไม่
เป็ นสาระสําคัญเมื่อเปรี ยบเที ยบกับสัดส่ วนของธุ รกรรมโดยรวม จึ งไม่ได้มีการใช้เครื่ องมือทางการเงิ นเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าวไว้
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิ ดขึ้นประจําหรื อเกิดขึ้ นไม่ประจํา) ดังนั้น จึงไม่มีขอ้ มูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยเกี่ยวกับเทคนิ ค
การประเมินมูลค่าและข้อมูลที่บริ ษทั นํามาใช้ในการพัฒนาการวัดมูลค่าต่างๆ
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั่ 31
วาคมธัน
2561
และ 2561
2560 และ 2560
นทีธัน่ 31
วาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
อย่างไรก็ดี กลุ่มกิ จการมี หนี้ สินที่ไม่ได้วดั มูลค่ าและแสดงด้วยมูลค่ ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 แต่มีการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงปริ มาณของมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องไว้ในงบการเงินดังนี้

รายการในงบการเงิน
หุน้ กู้

มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ล้านบาท)
2561
2560
4,627.3
4,028.6

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1

นอกเหนื อจากที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ สมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกิ นบัญชี ลูกหนี้ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้
การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่เป็ นรายการหมุนเวียนและเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มี
ภาระคํ้าประกันมีมูลค่าตามบัญชี ที่ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญเนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อ ลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นให้กูย้ ืมและเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่เป็ นรายการไม่หมุนเวียนไม่สามารถ
คํานวณหามูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกินความจําเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
26. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและบริ การเพื่อใช้เป็ นสํานักงานและสาขา
โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การที่เกี่ยวข้องดังนี้
• ครบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึ่งปี
44.0 ล้านบาท
• ครบกําหนดจ่ายชําระเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
37.6
0.2
• ครบกําหนดจ่ายชําระเกินกว่าห้าปี
• รวม
81.8 ล้านบาท
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31
และ 2560
วันธัทีนวาคม
่ 31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของ
เงินทุนที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องต่อไปได้
ตามปกติ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ สาํ คัญใดๆ เกี่ ยวกับนโยบายในการบริ หารจัดการทุนในระหว่างปี 2561
และ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.12 : 1.00 และ 1.09 : 1.00 ตามลําดับ
(ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 1.31 : 1.00 และ 1.30 : 1.00 ตามลําดับ)
28. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพของพนักงานซึ่ งจดทะเบียนแล้ ว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน
ตามข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของเงิ นเดื อนพนักงาน กองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พพนักงานจะจ่ ายเงิ นทุ นเลี้ ยงชี พแก่ พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ใ น
ข้อบังคับของกองทุน
ส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบซึ่ งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีจาํ นวนเงินรวมปี ละประมาณ 0.4 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มีจาํ นวนเงินเดียวกัน)
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บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ วั31นธัทีน่ วาคม
และ 2560
31 ธั2561
นวาคม
2561 และ 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
29.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสําคัญซึ่ งจะถูก
นําเสนอในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ดังนี้
1)

การประกาศจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2561 แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.45 บาทเป็ นเงิ นรวม
225 ล้านบาทโดยกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

2)

การเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูอ้ ีก 2,000 ล้านบาท

30.

การอนุมตั งิ บการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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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. Cholticha Yodsri 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. During the year 2018, four
meetings were held, and two directors has attended
every meeting however one director has faced
with brain health problem that needs recuperation.
Therefore, he was unable to attend Annual General
Meeting of Shareholders and most of Board of Directors
Meetings in 2018 due to health reason. There were
meetings with TK Accounting Department, External
auditor and Internal Auditor 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 2018, 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, 2018.
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.
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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.
The Audit Committee have a role to make
recommendations on the appointment or rotation of
the external auditor. For 2019, the Audit Committee
proposes for the approval of the Board of Directors and
the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 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 3,240,000 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 26, 2019

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.

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
Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2018 |
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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
2018 hire purchase receivables of both overseas
subsidiaries increased 125.9% to totaling of
Baht 895.9 million or 10.2% of net hire purchase
receivables.
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.

TK continues expanding into ASEAN. In 2018,
the Company applied for permission from The
National Bank of Cambodia on increasing capital
from USD 2,500,000 to USD 4,000,000 and
establishing of six new branches, namely, Kampong
Thom, Kampot, Banteay Meanchey, Takao, Pursat
and Kampong Chhnang which expected to be
completed within 2019. At present, 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 10,250,000,000 to Kip 15,250,000,000
and establishing of two new branches, namely,
Pakse, Xieng Khouang, which expected to be
completed within 2019. At present, there are three
branches operated under the Company’s subsidiary,
Sabaidee Leasing Co., Ltd. In addition, the Company
has applied for permission to establish a Company,
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. (TK hold
99.00% of paid up share capital) in the Republic
of the Union of Myanmar since 2017 and under
applying for permission for business expansion,
which expected to be approved for operation
within first half of 2019.

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
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99.99%

99.99%

99.99%

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

Chayapak Co., Ltd.
Automobile hire purchase
service provider Bangkok
metropolitan

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

99.95%

80.50%

99.00%

Suosdey Finance PLC
Motorcycle and automobile
hire purchase provider in
Cambodia

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

Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
Microfinance in Myanmar
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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 ,TK Ngern Tan Jai Co.,Ltd. And
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. The
Company group main business is to provide hirepurchase services for both motorcycle and
Business Group/operated by

% share
holding

automobile. In 2018, TK revenues breakdown
for motorcycle hire-purchase: automobile hirepurchase: loans: others income were 81 : 1 :1: 17.

Revenue structure for Group of Companies
Revenue breakdown structure for the years
2016-2018 are categorized as follows:
Consolidated
2018
THB
Million

%

Consolidated
2017
THB
Million

%

Consolidated
2016
THB
Million

%

1. Motorcycle Hire-purchase							
		 Thitikorn Plc.
		 Suosdey Finance PLC		
99.95
		 Sabaidee Leasing Co., Ltd.		
80.50
			
Total revenue		
3,147.6
81.2 2,856.1
78.2
2,475.7

73.5

2. Automobile Hire-purchase							
		 Chayapak Co., Ltd.		
99.99						
			
Total revenue		
29.0
0.8
34.7
0.9
41.7

1.2

3. Loans							
		 Thitikorn Plc.		
		 Chayapak Co., Ltd.		
99.99
		 TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.		
99.99
		 Mingalaba Thitikorn		
99.00
Microfinance Co., Ltd.
			
Total revenue		
21.8
0.5
22.5
0.6
44.6

1.3

4. Others							
Sales of products			
9.7
0.3
11.1
0.3
20.1
Fee income			
52.8
1.3
49.4
1.4
52.0
		 Bad debt recovery			
224.1
5.8
271.4
7.4
328.3
		 Other			
393.1
10.1
408.4
11.2
408.9

0.6
1.6
9.7
12.1

			

Total revenue		
679.7
Grand total			 3,878.1

17.5
100.0

740.3
3,653.6

20.3
100.0

809.3
3,371.3

24.0
100.0
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Business Competition

1. Motorcycle Hire-purchase business
The competition for motorcycle hire-purchase
business depends on coverage area and speed of
service. Motorcycle hire-purchase can be segmented
by location such as Bangkok and metropolitan and
provincial. In general, business in Bangkok and
metropolitan is highly competitive compared with
provincial. Since 2001, interest rates for motorcycle
2012 (Jan-Jun) *
units
%
1. Thitikorn
2. Hi-Way
3. Group Lease
4. Thanaban
5. AYUDHYA Capital
6. Thanachart
7. Inter Bangchak
8. Others

hire-purchase are 1.5-2.4% per month, except in
limited period; there is some special promotion for
specific models.
TK is the leader in motorcycle hire-purchase
business with number one market share for the last
30 consecutive years, according to Thai Motorcycle
Hire-Purchase Association, with 20.27% market share
in Bangkok and metropolitan as of June 30, 2012

2011
units

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
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

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

2. Automobile Hire-purchase business
Since 2001, various financial institutions start
providing automobile hire-purchase due to high
growth in automobile sale together with excess
liquidity in financial system that pressure average
interest rate charge down to 2.45-3.8% per annum
for new passenger vehicle and 2.7-3.2% per annum
for new commercial vehicle. While interest rate for
second-handed automobile is ranging from 4.0-5.5%
per annum depend on automobile model, age of
the vehicle and customer profile such as personal
income, occupation, and living areas of both
customer and guarantor. With those factors, it forces
some financial institution to provide more loans to
second-handed automobiles to enhance margins.
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• Competitive Strategies
TK provides several services to satisfy
different customer needs as follows:
1. Fast service with accuracy and efficiency
TK has on site credit officers to provide
service for customers at 1,076 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.
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 93 branches in 2018 covering
57 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 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 2018 export sector growth for the third consecutive year at 6.7% due to global economic recovery
and the severe drought that plagued Thailand for
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three consecutive years had alleviated and
improved, after drought crisis in Thailand during
2014 – 2016. During the first half of 2018, agriculture
products had been produced at larger amount
whereas major crop prices were low due to directly
correlated to lower crude oil price. Since the
beginning of 2018, crude oil price started to raise
from USD 69.1 to USD 79.4 per Barrel during the
first half of the year before declined to USD
53.8 per Barrel which resulted in lower major crop
prices during the second half of the year. Farm
income decrease 0.4 percent compared with the
year 2017. In 2018, Thai rice exports was No.2 rice
exporter for the second consecutive year, trailing
India, which resulted in improvement in domestic
consumption among middle-high income households
whist negative affects remained for low-income
households. Thai household debt persistently high
level at 77.8% of GDP in third quarter of 2018,
slightly decreased from the highest in 4th quarter
2015 at 81.1% of GDP. Tourism sector continued to
grow and remain an important source of revenue
to Thailand. The increases in number of tourists
have been lesser, therefore the number of tourists
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were 38.3 million below the target of 39.5 million
visitors. For 2018, investment application value
received by BOI was 907,770 million Baht or increase
by 43% due to overall stability, competitiveness
and investors’ confidence.
In addition, government spending on
infrastructure projects worth 1.7 Trillion Baht for
use over five years and annual investment in the
12 targeted industries of 300,000 million Baht
expected to boost Thai GDP by additional 0.5-0.6%
annually. In 2018, Thai economy grew at 4.1%.
In 2018, motorcycle market could not
maintain its growth momentum for the third
consecutive year whereas automobile market
continued to increase for the second consecutive
year. Motorcycle sales was 1,788,459 units or 1.2%
decreased form 1,810,856 units in 2017, while
automobile sales were 1,041,739 units or 19.5%
increased from 871,650 units in 2017.
Major manufactures of both motorcycle and
automobile are expected motorcycle sales to be
1,720,000 units or around 3.8% decrease and
1,000,000 units for automobile sales or around
4.0% decrease in 2019.

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, 2018 the Company long term fix rate borrowing
was 237.3 Million Baht (including 137.9 Million Baht
of current portion of fixed long term loans) and
debenture was 4,620.0 Million Baht (including 2,150.0
Million Baht of current portion of debenture).
Non-current portion of long term fixed rate borrowing
and debenture totaling 2,569.4 Million Baht
represented 51.9% of the total borrowing and
long term fixed rate borrowing and debenture
represented 98.0% of the total borrowing of
4,955.2 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 resource for the Company
to review credit and give the approval effectively.

Besides, speedy services to customers with support
192 business alliances in Bangkok and 903 business
alliances in the provincial together with our
experienced credit officers, make the Company
more competitive advantages than others.
- Automobile Hire Purchase
For automobile hire purchase industry, large
finance companies, joint-venture with automobile
manufacturers companies or multinational companies,
with strong capital base and low cost of fund had
recently faced with intense price competition to
gain more market shares. 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 screen for high quality customers and focus
on new automobile hire purchase sector, since
the competition was not fierce.

• Risk from non performing loan
Being Independent from any regulations or
limitations, the opportunity to expand its portfolio
depended on the capability of each company.
Every operator in the industry, without stringent
internal control for credit approval and effective
management, would encounter higher risk of non
performing loan. The Company had set up policies
that include standardize credit approval criteria,
strict credit approval process, requirement of
guarantor or collateral for all contracts that allow
flexibility to customize terms and conditions to
match with individual risk. Besides, the Company
had continued to set sufficient reserve that counted
for future risks.
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• Risk from loss in sales of foreclosed assets
After the Company received 3 installments
from its customer, it was likely that any loss from
sales of foreclosed assets is limited. However, when
loss incurred, the remaining difference would be
collected from the customer then the guarantor.
Nevertheless, if the difference could not be claimed,
there would have to book some loss, the amount
of loss depended on the condition, depreciation,
brand, model, years and demand on the asset.
With in-house rebuilt center, as well as several
branches in the provincial to accommodate the
sales of foreclosed asset, the Company could
efficiently control the risk from loss in sales of
foreclosed assets.

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

• Risk from governmental supervision
The hire purchase business is currently under
the supervision of Office of the Consumer Protection
Board under Ministry of Commerce. Regulations,
such as the duration and procedure on agreement
termination and the interest rate set for late
payment customers at not higher than effective rate
+ 3% and not over 15% per annum effective from
July 1, 2018 (previously was at MRR of Krung Thai
Bank + 10%). Hire purchase lending is not under
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the Bank of Thailand’s supervision, however, the
increase in governmental supervision to standardize
the business practice in the future might affects to
the whole industry. Nevertheless, the Company has
followed Bank of Thailand rules and regulations
governing financial institutions such as loan loss
reserve, and interest income recognition. The
Company believed that governmental supervision
in the future has no significance operation impact.
If the government was to increase its
supervision on hire purchase industry, the barrier
of entry would rise for smaller operators of
which operations not meet with standards and will
help prevent new entrants into this industry.

• 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 shortterm 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,
2018 the Company long term fixed rate borrowing
was 237.3 Million Baht and debenture was 4,620.0
Million Baht. The Company long term fix rate
borrowing (including current portion of fixed long
term loans) remained high at 98.0%, hence, the
Company can limit and well manage this risk factor.

LOCATION OF HEADQUATER AND BRANCHES
AS OF DECEMBER 31, 2018
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

Branch
4. Chachengsao Branch
346 Sukprayoon Rd., Hnamuang,
Muang, Chachengsao 24000
5. Sri-racha Branch
15/27 Moo 4, Sukhumvit Rd.,
Surasak, Sri-racha,
Cholburi 20110
6. Klang Branch
204/159-160 Laohapan Rd.,
Tangkwean, Klang,
Rayong 21110
7. Chantaburi Branch
183/6-7 Srirat Rd., Channimitr,
Muang, Chantaburi 22000
8. Chai Nat Branch
215/20-21 Moo 5
Promprasert Rd., Bankloey,
Muang, Chai Nat 17000
9. Pak Chong Branch
438-6,7 Mittrapap Rd.,
Pak Chong, Pak Chong,
Nakornratsima 30130
10. Nakornratsima Branch
965, 967 Mitrapap,
Nai Muangm Muang,
Nakornratsima 30000

11. Kon Kaen Branch
114/60-64 Mitrapap,
Nai Muang, Muang,
Kon Kaen 40000
12. Kampangpetch Branch
410 Charoensuk, Nai Muang,
Muang, Kampangpetch 62000
13. Lopburi Branch
142 Narai maharat Rd.,
Talaechubsorn, Muang,
Lopburi 15000
14. Suratthanee Branch
97/19 Moo 6 Chonkasem,
Makamtea, Muang,
Suratthanee 84000
15. Nakornpathom Branch
312 Tasa Rd., Prapratone,
Muang, Nakornpathom 73000
16. Burirum Branch
239/1-2 Moo 8, Isarn,
Muang, Burirum 31000
17. Nakornsrithamarat Branch
186/17-18 Vachiravudh By-pass,
Tawang, Muang,
Nakornsrithamarat 80000
18. Supanburi Branch
551 Malaiman Rd., Tarahud,
Muang, Supanburi 72000
19. Kanchanaburi Branch
284/24 Sangchutoe Rd.,
Ban Nua, Muang,
Kanchanaburi 71000
20. Petchburi Branch
94/10, 94/11 Moo 1,
Ton Mamuang, Muang,
Petchburi 76000
21. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin Rd.,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachuabkirikan 77110

22. Cholburi Branch
5/8-9 Vachiraprakarn, Bangplasoy,
Muang, Cholburi 20000
23. Banchang Branch
90/70 Moo 1, Pala, Banchang,
Rayong 21130
24. Rayong Branch
43/5-6 Chanudom, Tangkwean,
Muang, Rayong 21000
25. Trad Branch
154/4-5 Moo 5,
Trad-Laemngob Rd., Nongsmed,
Muang, Trad 23000
26. Panomsarakam Branch
155/41-42 Moo 4, Muangkao,
Panomsarakam,
Chachengsao 24000
27. Kabinburi Branch
123-125 Moo 8, Muang gao,
Kabinburi, Prachinburi 25240
28. Nakornnayok Branch
75/9-10 Moo 1, Tachang, Muang,
Nakornnayok 26000
29. Ayudhya Branch
77/1 Moo 2, Pailing,
Pranakornsriayudhya
Pranakornsriayudhya 13000
30. Angthong Branch
82/21 Moo1, 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
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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 Rd., 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
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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 Rd., 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,
Phetchabun 67000
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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
88/26-27 Moo 9,
ChiangRaknoi, 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
73. Nong Bua Lamphu Branch
12/7-8 Lam Phu, Nong Bua Lamphu,
Nongbua Lamphu 39000
74. Nong Khai Branch
101/1-2 Mechai, Nong Khai,
Nong Khai 4300

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

69 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

2. Bangkok Branch

71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

Branch

3. Panomsarakam Branch
155/41-42 Moo 4,
Muangkao, Panomsarakam,
Chachengsao 24000
4. Cholburi Branch
5/9 Vachiraprakarn Rd.,
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
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 Rd.,
Bangteenped, Muang,
Chachengsao 24000
17. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin Rd., Hua Hin,
Prachuabkirikan 77110

Chayapak Co., Ltd.
Headquarter

71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

TK NGERN TAN JAI Co., Ltd.
Headquarter

71 Ramkamhaeng Rd., Huamark,
Bangkapi, Bangkok 10240

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.
1. Vientiane Branch (Headquarter)
Beungkhayong, Unit:5,
House no. 077, Thadeua Road,
Sisattanak, Vientiane Capital,
Lao PDR
2. Luang Prabang Branch
House No. 225, unit 17,
Ban Phonphaeng Louangphrabang,
Louangphrabang, Lao PDR
3. Savannakhet Branch
House No. 308, unit 19,
A1 Road Ban Dongdamduan
Kaysonephomvihane,
Savannakhet, Lao PDR

Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd,
No. 218, 29th Street,
Yong Gyi Qr., Bago,
Republic of the Union of Myanmar.
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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) :

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

3. Company name
Address (Headquarter)

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 4,000,000 shares

4. Company name
Address (Headquarter)

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road,
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 1,281,250 shares

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

:
:
		
			
Business Type
:
Number and type of securities (sold) :
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5. 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

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

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the
Union of Myanmar
To carry out microfinance business and other forms of financing
operations as permitted by the relevant supervisory authorities
and the applicable laws
Common stock 200,000 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 March 7, 2018
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. Bangkok Life Assurance Public Company Limited
(2). Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.
		
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
6,752,200

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
1.35

359,646,570

71.93

Source: Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, March 7, 2018 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 (Consolidate).
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
Operation Period
Earning per share (Baht)
Dividend per share (Baht)
Dividend Payout Ratio (%)

2013

2014

2015

2016

2017

0.75
0.43
57.5

0.32
0.18
54.9

1.00
0.40
40.0

0.85
0.45
53.2

0.93
0.52
55.7
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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.
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4. Not having any business relationship
with the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or any juristic
persons who may have conflicts of interest that may
interfere with an independent judgment, or not
being existing or previous major shareholder,
director other than independent director or
management of the stakeholders of the Company,
its parent company, subsidiary companies,
associated companies or any juristic persons who
may have conflicts of interest unless the foregoing
relationship has ended not less than 2 years.
Business relationships include business transaction
in ordinary business manner of rent, or lease the
immovable property, transaction related to assets
or services, or the financial support which causes
liability or obligation exceed 3% of the net tangible
assets or above 20 million baht, whichever is lower.
5. Neither being nor having been an auditor
of the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or juristic persons
who may have conflicts of interest, and not being
a major shareholder, director other than independent
director, executive or partner of an audit firm
which employs auditors of the Company, its parent
company, subsidiary companies, associated
companies or juristic person who may have conflicts
of interest unless the foregoing status has ended
not less than 2 years.
6. Neither being nor having been any
professional advisor including legal advisor or
financial advisor who receives an annual service
fee exceeding two million Baht from the Company,
its parent company, subsidiary companies, associated
companies or juristic person who may have conflicts
of interest, and neither being nor having been
a major shareholder, non-independent director,
executive or partner of the professional advisor
unless the foregoing status has ended not less than
2 years.

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

Qualification of Audit Committee

1. Being appointed by the Board of Directors
or the shareholders’ meeting.
2. All members are independent directors.
3. Not being a director who has been
appointed as a representative of the Board of

Directors to make decision in respect of business
operation of the Company, its parent company,
subsidiary companies, same-level subsidiary
companies, or juristic person who may have conflicts
of interest.
4. Not being a director of the Company’s
parent company, subsidiary companies, or same-level
subsidiary companies which are listed companies.
5. Possessing adequate qualifications and
experiences to perform duties and responsibilities
as Audit Committee, of which at least one member
is qualified and experienced to review the reliability
of financial statements.

As of December 31, 2018 the Board of Directors consisted of 11 directors as follows;

Name
1. Dr. Chumpol Phornprapha
2. Mr. Raksanit Phornprapha
3. Mr. Satitphong Phornprapha
4. Ms. Prathama Phornprapha
5. Mr. Prapol Phornprapha
		
6. Mr. Prasit Sainonsee **
7. Mrs. Buskorn Liaummukda
		
8. Ms. Orapin Chartapsorn
		
		
9. Mr. Taveeb Chardtumrong
		
		
		
10. Mr. Surin Dhammanives***
		
11. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
		
		
Ms. Penchan Klinboonnak*
Mr. Chakchai Panichapat
		

Position

Annual
General
Meeting of
Shareholders

Attendance records
Board of
Audit
Directors
Committee

Chairman
1/1
3/4		
Director
1/1
4/4		
Director
1/1
4/4		
Managing Director
1/1
4/4		
Director /
1/1
4/4
Deputy Managing Director			
Director
1/1
4/4		
Director / Accounting
1/1
4/4		
Manager
Independent Director /
1/1
4/4
4/4
President of Audit
Committee		
Independent Director /
1/1
4/4
4/4
President of Nomination and
Remuneration Committee /
Audit Committee
Independent Director /
-/1
-/4
-/4
Audit Committee		
Independent Director /
1/1			
Nomination and
Remuneration Committee
Director
1/1
1/1		
Advisor to the Board
1/1
4/4
of Directors			

Nomination
and
Remuneration
Committee

1/1

1/1

1/1

Remarks : * Ms. Penchan Klinboonnak has been resigned from Directorship since April 25, 2018
** Mr. Prasit Sainonsee as a new Director effective from April 25, 2018
*** Mr. Surin Dhammanives faced brain health problem that needs recuperation. Therefore, he was not able to attend Annual General Meeting of Shareholders
		 and most of Board of Directors Meetings in 2018 due to health reason.

Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2018 |

159

2. The Management Team
As of December 31, 2018 the Management team consisted of 10 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. Mr. Somboon Narasunthornkun
Manager of Operation 1 and
			
Acting Operation Manager of Division 2
6. Mr. Taweesak Charoensakyothin
Regional Manager
7. Mr. Thitiphol Luadpugdee
Senior Advisor
8. Mr. Kumpee Wangsunthorn
Senior Executive
9. Mr. Piti Ngamlert
Senior Executive
10. Mr. Prakob Maimaen
Senior Executive
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Organization Chart as of December 31, 2018
Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

Executive Board

Risk Management
Committee

Audit Committee

Managing Director

Office of Managing
Director

Internal Audit Office

Chief Financial Officer
(CFO)

Deputy Managing Director

Assistant Deputy
Managing Director

Assistant Deputy
Managing Director

Accounting
Manager

Chief
Accountant

Regional Manager

Manager of
Operation 1

Manager of
Hire Purchase

Regional Hire
Purchase Manager

Manager of
Operation 2

Manager of
Hire Purchase
Provinces

Financial
Manager

Manager of
Special Liability
Management
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Corporate Secretary
Board of Directors meeting had the resolutions
to appointed Mr. Aphichai Uemsathienporn to be
Corporate Secretary of Thitikorn effective from
May 9, 2018. Qualification and profile of the
Corporate Secretary is shown in Attachment 1
to the Annual Registration Statement (Form 56-1).

3. Remuneration of Directors and Management

1) Monetary Remuneration
Director Remuneration
The Company has established a clear policy
on remuneration of directors to be comparable
to the industry benchmark of similar-size. The
remuneration is sufficient to attract and retain
qualified directors and management in order to
maximizing the company’s benefits. Directors
would be offered remuneration in the form of

salary, bonus, and provident fund while Independent
Directors would be paid in the form of attendance
fee as approved by the shareholders’ meeting.
The Annual General Meeting 2018 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 2018, 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)
Nomination
Audit
and
Committee Remuneration
Committee

Position

Board of
Director

Independent Director /
President of Audit Committee

200,000

180,000		

380,000

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

200,000

160,000

45,000

405,000

-

-

-

Name

1. Ms. Orapin Chartapsorn
		

3. Mr. Surin Dhammanives
		

Independent Director /
Audit Committee

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

200,000		

5. Mr. Chakchai Panichapat
		

200,000			
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Advisor to the Board
of Directors
Total
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800,000

340,000

40,000

85,000

Total

0
240,000

200,000
1,225,000

Management Remuneration
The Company determines remuneration for
the Management based on the Company’s
performance together with individual performance
and contribution. In 2018, Management remuneration
for 9 members consisted of salary and bonus in
the amount of 40,392,680 Baht.
2) Other remuneration
2.1) Other Director remuneration – None
2.2) Other Management remuneration
Provident fund
The Company contributes to the provident
fund for the Management at 3% of monthly salary.

In 2016 provident fund contributions for 2 members
of the Management team was 86,274 Baht.

4. Human Resources
As of December 31, 2018, the total number
employees at Thitikorn were 2,503 During the year
2018, total employee remuneration in the form of
salary, bonus, welfare, provident fund contributions
and others was 796.9 Million Baht for the Company
and 100.7 Million Baht for subsidiary companies.

Thitikorn Plc.

Subsidiaries

- Hire Purchase Management and
Debt Collection Office (Person)
- Operations Office (Person)
- Regional Department
- Accounting Office (Person)
- Finance Office (Person)
- Special Liabilities Management Office (Person)
- Internal Audit Office (Person)
- Office of Managing Director (Person)

1,427

29

9
25
37
342
6
34
193

132
204

Total employees (Person)

2,073

430

Total employee remuneration (Million Baht)

696.2

100.7

Year 2018

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 2018 comprises monthly salaries,
wages and other benefits totaling of Baht 796.9
million.
The Company’s a compensation policy based
on appropriateness the nature of various jobs
requirement as well as the Company’s growth and
business expansion.

54
11

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.
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Employee Development Program

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.

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

Employees training records
Description
Number of employees
Training hours

Year 2016

Year 2017

Year 2018

1,356
8,118

2,350
14,100

1,663
9,978

Shareholding by the Directors and Management

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

For the Year End 2017 and Year End 2018,
shareholding by the Directors presented in number
1) Shareholding by the Directors
Name

Shareholding (Shares)

Spouse

As of
As of
Change + (-)
December 31, 2017
December 31, 2018

Shareholding
of Spouse

1. Dr. Chumpol Phornprapha
2. Ms. Orapin Chartapsorn
3. Mr. Taveeb Chardtumrong
4. Mr. Surin Dhammanives
5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
6. Mr. Raksanit Phornprapha
9,450,000 (1.89%)
7. Mr. Satitphong Phornprapha 7,000,000 (1.40%)
8. Ms. Prathama Phornprapha 27,566,667 (5.51%)
9. Mr. Prapol Phornprapha
25,566,667 (5.11%)
10. Mrs. Buskorn Liaummukda
11. Mr. Prasit Sainonsee
33,000 (0.007%)
Mr. Chakchai Panichapat
-
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-

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
27,566,667 (5.51%)
25,566,667 (5.11%)
33,000 (0.007%)
-

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

2) Shareholding by the Management *
Name

1. Mr. Aphichai Uemsathienporn
2. Mr. Kumpee Wangsunthorn
3. Mr. Taweesak Charoensakyothin
4. Mr. Piti Ngamlert
5. Mr. Somboon Narasunthornkun
6. Mr. Thitiphol Luadpugdee
7. Mr. Prakob Maimaen

Shareholding (Shares)

Spouse

As of
As of
Change + (-)
December 31, 2017
December 31, 2018

Shareholding
of Spouse

-

-

-

-

* 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:

77 years
3.07%
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration, Chiang Mai University
Honorary Doctor’s Degree in Education, Juniata College, Pennsylvania, U.S.A.
Honorary Doctor’s Degree in Business Administration,
National Institute of Development Administration
Honorary Doctor’s Degree in Quality Management, Rajabhat Suan Sunanta
Institute National Defence College, Class 1
The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006), Thai institute of Directors (IOD)

Training Program
Training Program attended
in the previous year
None
6 June 2003
Date of appointment
Experience:			
Listed Company
2003-Present Chairman, Thitikorn Plc.				
Non-Listed Company		
and other organization
2003-Present Director, Zin Thonglor Co., Ltd.
1992-Present Chairman, Lexus Bangkok Co., Ltd.
1988-Present Chairman, SPSU Plc.
1980-Present Chairman, S.P. International Co., Ltd.
1971-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.			
				

Ms. Orapin Chartabsorn

Independent Director and President of Audit Committee

Age
Shareholding
Education:

78 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
2001-Present Director, MMP Corporation
2007-2009
Director, Government Saving Bank for Society Foundation,
		
Government Saving Bank
2003-2005
Director, Government Saving Bank
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:

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

Training Program
Training Program attended
in the previous year
None
10 November 2009
Date of appointment
Experience:
		
Listed Company
2012-Present President of Nomination and Remuneration Committee,
		
Thitikorn Plc
2009-Present Independent Director and Audit Committee, Thitikorn Plc.
2009-2012
Nomination and Remuneration 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
73 years
None
DBA (Honorary) Chiang Mai University
BA (Economics) Chiang Mai University
Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017, Thai institute of Directors (IOD)

Training Program
Training Program attended
in the previous year
Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017, 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
		
Age
Shareholding
Education:

Training Program

Independent Director and Nomination
and Remuneration Committee

61 years
None
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
  Graduate School of Business
Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University
Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University
Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class,
  Thailand National Defense College, National Defense Institute
Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process,
  Judicial Training Institute
Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3)
Director Certification Program - DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD)
The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association

Training Program attended
in the previous year
None
Date of appointment
23 April 2013
		
Experience:
Listed Company
2013- Present
		
Non-Listed Company		
and other organization
2015-Present
Present
		
Past
		
Past
		
Past
		
Past

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

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Raksanit Phornprapha Director
Age
72 years
Shareholding
1.90%
B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A.
Education:
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.

Mr. Satitphong Phornprapha

Director

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

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

Training Program attended
in the previous year
Date of appointment
Experience:
Listed Company

Director
49 years
5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
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)
Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
6 June 2003

2003-Present
2003-Present
2018-Present
Non-Listed Company		
and other organization
2017-Present
2017-Present
2015-Present
2014-Present
2014-Present
2001-Present
2001- Present
2011-Present
2011-Present
2007-Present
1997- Present
2011- 2018
2002-2010

Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
Chief Financial Officer (CFO), Thitikorn Plc.
Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
Director, Sing Khon Palm Oil Plantation Co., Ltd.
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Director, Suosdey Finance PLC
Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Director, Managing Director, C.V.A. Co., Ltd.
Director, Chayapak Co., Ltd.
Director, S.P. Building Co., Ltd.
Director, Toyota Patumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd.
Director, Lexus Bangkok Co., Ltd.
Executive Director, S.P. International Co., Ltd.
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Prapol Phornprapha
Age
Shareholding
Education:
Training Program

Director
45 years
5.11%
B.S., Babson College, MA., U.S.A.
TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
  Thai Listed Companies Association (TLCA)
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy
“Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2
  Thailand Energy Academy
Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD)
TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008
  Thai Listed Companies Association (TLCA)

Training Program attended
in the previous year
None
Date of appointment
6 June 2003
Experience:			
Listed Company
2003-Present Director, Deputy Managing Director Thitikorn Plc.
2003-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization
2017-Present Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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, 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.
2011- 2018
Director, TK Debt Services 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
59 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.
2010-2018
President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.		
1994-2017
Accounting Manager, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company		
and other organization
2014- Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
2015-2018
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2014-2018
Director, Suosdey Finance PLC				
2011-2018
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
2010-2018
Director, Chayapak Co., Ltd.				
2002-2018
Director, C.V.A. Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children

172

| Annual Report 2018 | Thitikorn Public Company Limited

Ms. Penchan Klinboonnak Director
Age
64 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- 2018
Director, Thitikorn Plc.
2014-2018
Executive Director, Thitikorn Plc.
2014-2018
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
2015-2018
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2015-2018
Director, C.V.A. Co., Ltd.
2014-2018
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
2007-2008
Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
2006-2007
Assistant Manager of Marketing, Zinphol Co., Ltd.
2005-2005
Assistant Manager of Hire Purchase, Zinphol Co., Ltd.
2002-2005
Branch Manager, Zinphol Co., Ltd.
Remark Ms. Penchan Klinboonnak has been resigned from Directorship since April 25, 2018

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Prasit Sainonsee

Director

Age
54 years
Shareholding
0.007%
Education:
B.A Law., Ramkhamhaeng University
Training Program
How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018) ,
	   Thai institute of Directors (IOD)
Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018,
	   Thai institute of Directors (IOD)
Director Accreditation Program – DAP Class 150/2018,
	   Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year
How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018),
	   Thai institute of Directors (IOD)
Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018,
	   Thai institute of Directors (IOD)
Director Accreditation Program – DAP Class 150/2018,
	   Thai institute of Directors (IOD)
Date of appointment
25 April 2018
Experience:			
Listed Company
2018-Present Director, Thitikorn Plc.
2018-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
2018-Present Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
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.
Non-Listed Company		
and other organization
2018-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
2018-Present Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2017-Present Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
2015- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
Remark : Mr. Prasit Sainonsee as a new Director effective from April 25, 2018

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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MANAGEMENT PROFILE
Ms. Prathama Phornprapha

Managing Director

Shareholding
Education:

5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Experience:
2003-Present Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
2003-Present President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
2018-Present Chief Financial Officer (CFO), Thitikorn Plc.
2017-Present Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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.
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.
1997- Present Executive Director, S.P. International Co., Ltd.
2011-2018
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
2002-2010
Director, Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
				

Mr. Prapol Phornprapha

Deputy Managing Director

Shareholding
Education:
Experience:

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 Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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, 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.
2011-2018
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
1997- 2001
Analyst, JP Morgan
Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Aphichai Uemsathienporn
Shareholding
Education:
Experience:

Mr. Prasit Sainonsee
Shareholding
Education:
Experience:

Assistant Deputy Managing Director

None
M.B.A., Burapha University
2018- Present President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2018- Present Corporate Secretary, Thitikorn Plc.
2015- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
2014-Present Director, Suosdey Finance PLC
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
2012-Present Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
2010-2018
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.
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.

Assistant Deputy Managing Director
0.007%
B.A. Law, Ramkhamhaeng University
2018-Present Director, Thitikorn Plc.
2018-Present Executive Director, Thitikorn Plc.
2018-Present Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2018-Present Director, C.V.A. Co., Ltd.
2018-Present Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2017-Present Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
2016-Present Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
2015- Present Director, Chayapak Co., Ltd.
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.

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

Senior Advisor-Internal Audit Management
None
Political Science Ramkhamhaeng University
2016-2018
Senior Advisor-Internal Audit Management, Thitikorn Plc.
2013-2018
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.

Remark : Mrs. Supatcha Taveerak has been resigned from Management since March 31, 2018.

Mr. Kumpee Wangsunthorn
Shareholding
Education:
Experience:

Senior Executive

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

Mr. Taweesak Charoensakyothin

Regional Manager

Shareholding
Education:

None
M.B.A, Thammasat University
B.A. Engineering, Chulalongkorn University
Experience:
2018- Present Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2016-Present Regional Manager, Thitikorn Plc.
2014-Present Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
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.
2010-2018
Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2016- 2018
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 : Mr. Pisit Piamsap has been resigned from Management since March 31, 2018.

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

Mr. Prakob Maimaen
Shareholding
Education:
Experience:

None
B.A., Srinakarinwiroj University
2018- Present Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
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.

Senior Executive
None
B.A., Ramkhamhaeng University
2018- Present Senior Executive , Thitikorn Plc.
2008-2018
Division Manager of Hire Purchase Provinces, Thitikorn Plc.

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:
- Establish the business operation policies to
ensure fair and equal treatment for customers and
all stakeholders
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- 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 Company regularly review the Corporate
Governance Policy to ensure that it is consistent
with the 2012 Principles of Good Corporate
Governance of Listed Companies, as specified by
the Stock Exchange of Thailand and the 2017
Principles of Good Corporate Governance of Listed
Companies as notified by the Office of the Securities
and Exchange Commission.
The Corporate Governance Policy has been
proposed to the Board of Directors on 12 November
2018 in order to achieve the sustainable growth for
business and social, maximize shareholders’ value
and benefits to all stakeholders and to stipulate
that the directors, the management and all employees
acknowledge and strictly comply with laws, rules
and regulations.

The Company has instituted the corporate
governance policy as the framework to define
roles and responsibilities in business operations.
All directors, executives and staff of the Company
and its subsidiaries are expected to strictly and
consistency apply the guidelines in line with the
5 principles of Good Corporate Governance, in order
to ensure that business operations are at highest
levels of responsibilities, transparency and equal
treatment of all stakeholder.
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 2018, the Company convened the
Annual General Meeting (AGM) on April 25, 2018.
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 22 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.
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7. The Company shall record the minutes
of the meeting accurately and completely which
including clarifications on voting procedures and
resolutions. The Company shall publish the above
minutes on its website and submit it to the Stock
Exchange of Thailand within 14 days from the date
of the meeting.
8. The Company regularly disseminates
information to shareholders via the Stock Exchange
of Thailand’s (SET) channel and the Company
website.
9. The Company sets up a channel for
minority shareholders, to contact Independent
Directors directly via e-mail addresses of the
Corporate Secretary.

Equitable Treatment of Shareholders

The Company values and treats all shareholders
fairly and equally through the following actions:
1. The Company publishes invitation to
the shareholders’ meeting together with meeting
agenda on the Company’s website in advance by
43 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
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channel and the Company’s website six months
in advance of the Annual General Shareholders’
Meeting.
4. The Company prepares invitation to the
shareholder meeting in both Thai and English and
publicizes on the Company’s website
5. The meeting is conducted in accordance
with the order of agenda as arranged in the notice
of the meeting, additional agenda item should not
be proposed without advance notification being
made to all shareholders, so that shareholders will
have enough time before making decisions.
6. On the agenda for appointment of
Directors, voting ballots shall be provided and
shall be voted individually. All voting tickets are
collected from each shareholders including the
voting for, against and abstain on the agenda.
7. The Company sends proxy forms which
allow shareholders to specify their voting decision
together with director profiles for the shareholders’
selection on proxy appointment of independent
directors to attend the meeting on their behalf.
8. Directors are obligated to annually report
on their own and any other related persons’ interest
in relation to the management of Company and
shareholdings in the Company to the Board of
Directors.
9. During the consideration of connected
transaction, or transaction that may cause conflict
of interest the director or management with conflict
of interest will abstain from any considerations and
voting for the approval on the transactions.
10. The Board of Directors has established
measures to prevent transactions that may result
in a conflict of interest and refrain Directors and
Executives from using inside information of the
Company for their own benefits, as follows:
Transaction that may cause conflict of
interest
Please refer to Authority and Responsibilities
of the Board of Directors under Sub-committees
section.

Control of Inside Information
Please refer to Controlling the use of inside
information under Sub-committees section.

Roles of Stakeholders
The Company recognizes the importance of
the rights of stakeholders such as shareholders,
customers, business alliances, creditors, investors,
society, related government agencies, employees
and local community where the Company located.
The Company has therefore incorporated in its Good
Corporate Governance principles posted on the
Company’s website as follows:
1. The Company determines to operate in
the business with honesty and integrity by adhering
to the sustainable business development in order
to generate acceptable investment return.
2. The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
3. The Company treats creditors in accordance
with the agreed conditions or trade agreements and
also provides creditors with complete and correct
information to prevent any impacts that may result
in damage to the creditors. The Company complies
with loan agreement conditions including borrowing
objective, repayment, collateral and 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
if it is necessary for the responsible party to solve
the problem. Complaints or requests for any other
information can be filed via
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2016

2017

2018

4.0
7.9
11
-

4.2
1.5
2
1

4.3
5.6
16
1

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.
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 2018, 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 2018, 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:
• Foreign and local institutional investors
meeting with management
5 times
• Questions and answers through telephone
conversations
35 times
• Business trips, meetings with shareholders
and investors
2 times
• Opportunity day participation
4 times
Investors can view the live Opportunity day
webcast and its re-run via website www.set.or.th/
oppday as well as easy access through Company
link www.tk.co.th.
The Company has set up channels for
equitable access to its information include not only
dissemination channels of the Stock Exchange
of Thailand, the Annual Registration Statements
(Form 56-1) and the Annual Report, but also through
the Company’s website both in Thai and English
versions. The Company recognized that proper
disclosure would build confidence and company
values. The Company has appointed Corporate
Secretary to regularly updated disclosure information.
Regardless of Investor Relation Department,
investors and shareholders can contact Managing
Director Office for further company information by
telephone at 0 2310 7110, 7112 during business
hours or by fax at 0 2318 3339 or email at Investor@
tk.co.th and our website at www.tk.co.th

Disclosure of significant financial and nonfinancial information of the Company covers:
• Disclosure of the Company financial
statements such as annual financial report and
quarterly financial reports which demonstrate
company financial status and performance. Financial
statements must be audited or review by the
auditors under the list approved by the office of
the Stock Exchange Commission and approved by
the Board of Directors. The Board of Directors is
accountable for accuracy, completeness and
reliable of the Company’s Financial Statements and
financial information as appeared in the Annual
Report. The Company’s and subsidiaries’ financial
Statements are prepared in accordance with the
generally accepted accounting standards by using
accounting policies that are appropriate, complete
and adequate for safe guarding the Company’s
assets and preventing any fraud, taken on the
regular basis. Important information are also
adequately disclosed within the notes to financial
statements. The Board of Directors has appointed
the Audit Committee to review the financial
statements, connected transactions and internal
control. Audit Committee provides reports on audit
issues to the Board of Directors prior to disclose to
shareholders. The Board provides the Statement
of the Board of Directors’ Responsibility for Financial
Statements, which included in the Annual Report.
• 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 subcommittees during the year, such as each director’s
meeting attendance records.
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Responsibilities of the Board
Board Structure

Board of Directors consist of individuals who
are knowledgeable, competent and experienced in
business operations including industries, accounting
and finance, business, management with well
understand of their roles, duties and responsibilities
regardless of their gender and age, in order to
conduct duties efficiently. The Board of Directors
comprised of eleven Directors, three of them were
female as follows;
Executive directors
5 persons or 45.5%
Non-executive directors 6 persons or 63.6%
The Board of Directors has participated in the
derivation of vision, missions and strategies as well
as regulated, monitored and assessed to ensure that
the management have operated according to the
specific business goals efficiently. The Board shall
ensure that its executives and employees conduct
the businesses in compliance with related laws and
regulations and shareholders’ resolutions in order
to maximize value creation for the Company as well
as preserve the interests of all stakeholders.
The Board of Directors defined that the
Company’s vision, mission and code of conduct
to be reviewed and approved annually or as
appropriated.
1) Number of years for each term on
directorship position and number of companies
that each director may take up position are defined
in accordance with the guidelines recommended
by the Stock Exchange of Thailand. The Company’s
directors should not hold directorship in the listed
companies at more than 5 companies in order for
the directors to dedicate time and effort for their
duties.
The term of office of the Company’s directors
is 3 years; independent directors should not be in
the position for continuously 3 terms which are
9 years. Sufficient information on directorship
positions in other companies must be provided
within the Annual Registration Statements (Form
56-1) and the Annual Report. At present, none of
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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.
Roles and responsibilities of Chairman of
the Board are as follows;
1. To summon meeting for the Board of
Directors. The Chairman or his assignee shall send
notices of the summoning of a meeting to the
Directors at least 7 days prior to such meeting unless
for an urgent business matter
2. To set the board meeting agenda in
consultation with the Managing Director
3. To take the chairman role of the Board of
Directors meeting and the Shareholders’ meeting
4. To cast the vote in case of an equality of
votes in the Board of Directors meeting and the
Shareholders’ meeting
5. To conduct the effective meeting and
ensure its in line with corporate regulations as well
as encourage all directors to participate in the
discussion and express their opinions freely.
3) The Chairman of the Board is not either a
chairman or a member of any committee
4) Independence of the Chairman of the
Board

Chairman is a representative of major
shareholders of Dr. Chumpol Phornprapha Group
with 49.1% of shareholding (as of March 7, 2018),
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) The Board of Directors meetings schedule
and agenda are set in advance during the year so
that each member of the board can manage time
to attend meetings.
2) 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.
3) Every director is obligated to attend more
than 75% of the Board of Directors meetings arranged
during the year.
4) 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.
5) 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.
6) 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.
7) 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
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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.
8) Audit Committee (Non Executive Director)
shall occasionally holds a meeting among
themselves as deemed appropriate without the
presence of the Executive Director in order to discuss
openly regarding to the Company business activities
or any matters of interest. Accounting manager is
also invited to provide information, answer questions
made by the Committee without any decision
making. The meeting results will be reported to the
Board of Directors for acknowledgement.
9) 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.
10) 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.
11) 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 2018, 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.
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Self-assessment of the Board of Directors
and Sub-committees
In 2018, 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.
For the Self-assessment for the board of
directors and sub-committees as a whole and on
an individual basis, the company secretary is
assigned to collect and summarized the performance
assessment and additional comments (if any) to
the Board of Directors for acknowledgment and
discussion to further improvement. For the year
2018, Self-assessment topics and results are as
follows;
• Self-assessment for the board of directors
and sub-committees as a whole covers 6 topics
namely; Board structure and qualifications, Roles,
duties and responsibilities of the Board, Board
meetings, Duties of directors, Relationships with
management and Self-improvement of directors and
management.
The results of the overall board performance
evaluation concluded that the Board’s performance
was rated at “Excellent” level with a score of
226.27 or 99.24 percent.

• Self-assessment for directors on an individual
basis involves as assessment of 3 topics which are
Board structure and qualifications, Board meetings
and Roles, duties and responsibilities of the board.
The results of the self-assessment of
directors concluded that the Company’s directors’
performance were rated at “Excellent” level with
an average score of 43.55 or 97.71 percent.

The Managing Director’s performance
evaluation results are personal and should not be
disclose.

Self-assessment of Sub-committees
Sub-Committees consists of Audit Committee,
Nomination and Remuneration Committee, the
Executive Board and Risk Management Committee.
Performance assessment for the Sub-Committees
are undertaken and the results are presented to the
Board of Directors once a year. In 2018, the results
of each Sub-committee performance evaluations
were rated at “Excellent” level with a score of
199.5 or 97.79 percent and was already presented
to the Board of Directors meeting.

Development of Directors and Executives
The continuous and consistent development
for Directors is a key focus of the Company.
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.
During the year 2018, Directors and Executives
had attended trainings and seminars organized
by various entities in order to enhance skills and
knowledge as follows;

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.

Remuneration of Directors and Management
Remuneration of Directors and Management
are presented under the Management structure
section.

Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2018 |

189

Attendees
1. Ms. Prathama Phornprapha

Training/Seminar topic
- Strategic Financial Leasership (SFLP)

2. Mr. Prasit Sainonsee

- How to Develop a Risk Management
Plan (HRP 19/2018)
- Director Accreditation Program (DAP 150/2018)
- Risk Management program for corporate
Leaders RCL 14/2018
3. Mr. Aphichai Uemsathienporn
- How to Develop a Risk Management Plan
(HRP 19/2018)
- Risk Management and Internal Control
Program 1/2018
- Company Secretary Program (CSP 91/2018)
- Risk Management program for corporate
Leaders RCL 14/ 2018
4. Mr. Taweesak Charoensakyothin - Risk Management and Internal Control
Program 1/2018

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, 2018 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
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Organizer
Thai Listed Companies
Association (TLCA)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai Listed Companies
Association (TLCA)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai institute of Directors (IOD)
Thai Listed Companies
Association (TLCA)

3. Mr. Taveeb Chardtumrong		
Independent Director,
President of the Nomination and
Remuneration Committee and the Audit
Committee
4. Mr. Surin Dhammanives		
Independent Director and Audit Committee
5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
In dependent Director and
Nomination and Remuneration Committee
6. Mr. Raksanit Phornprapha		
Director
7. Mr. Satitphong Phornprapha		
Director
8. Ms. Prathama Phornprapha			
Managing Director
9. Mr. Prapol Phornprapha		
Director/Deputy Managing Director
10. Mrs. Buskorn Liaummukda
Director and Nomination
and Remuneration Committee
11. Mr. Prasit Sainonsee		
Director
Mr. Chakchai Panichapat			
Advisor to the Board of Directors
Corporate Secretary:
Mr. Aphichai Uemsathienporn

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. 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.
The company’s annual strategies are
1. To maintain the Company’s dealer base
in the existing branches area as well as monitor a
screening system for high quality customers.
2.1 To increase number of dealers in the
existing service areas
2.2 To expand dealer base in new areas
without existing branch.
3. To emphasize Digital Mobile usages among
credit officers and collection officers for connection
to the Company’s database which results in a shorter
period for credit application review and approval.

In 2018, the Company planned to open 3 new
branches domestically as well as in overseas which
are 3 new branches in Cambodia and 2 new branches
in Laos PDR. However, there was a delay in
expansion into the Republic of the Union of Myanmar
as the Company is under applying for permission
for Micro finance business, of which progress has
been reported to the Board of Directors quarterly.
The domestic expansion does not happen as
planned due to branch opening has been postponed
as a result of economic slowdown. Overseas branches
have been opened as planned according to the
defined strategies.
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
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Commission in accordance with the
Notification of the Securities and Exchange
Commission regarding Director practice
on acquisition or disposition of securities
and conflicts of interest reporting.
5. Internal Control and Internal Audit Systems
The Board of Directors has established
an effective internal control and internal audit
systems for the Company, as well as having
regular monitoring and review to ensure effectiveness
of the systems.
The Board of Directors has realized the
importance of internal control, both in management
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
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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.
Authority and responsibilities of Managing
Director
1. To responsible for the management of the
overall organization and/or administer the
daily operations of the Company pursuant
to policies and business plans approved
by the board and/or resolutions of the
meeting of shareholders
2. To develop business plans, delegated
authority matrix and strategies for
consideration by the Board of Directors
and report to the board on the status of
the business plans and strategies
3. To set up the organizational structure and
management policies covering employee
selection, training, employment and
termination as well as to define wage
rates, salary, compensation, bonus and
other benefits for employees.
4. To monitor the corporate performance
and provide alternative plan and strategies
according to the Company’s short-term
and long-term goals, business plan and
market competition.
5. To oversee the complete operation of
an organization in accordance with the
strategic plans. This includes financial,
risk, internal control, operation and
facilities as well as resources management.
6. To represent the company and issue
powers of attorney to others in order to
liaison with government agencies and
other regulators.

7. To present and strengthen positive image
of the Company to public, shareholders,
customers and employees.
8. To ensure good corporate governance are
in place.
9. To be empowered to establish, revise,
amend and update the Company’s work
rules including recruitment, appointment,
removal and staff discipline as well as to
determine employees’ salary, other
benefits including allowances and other
welfares.
10. To consider, negotiate and approve
an entering into contractual obligation
relating to the Company’s operation,
and/or conducting normal business
transactions, and/or within authorization
limit approved by the Board of Directors.
11. To be authorized and to responsible
in any tasks assigned by or in complied
with policies approved by the Board of
Directors.
To grant and/or delegate powers to other
persons to perform specific tasks. Any delegated
powers and/or assigned tasks must be complied
with the scope of a letter of Power of Attorney, and/
or regulations, rules or orders established by the
Board of Directors. The delegated powers and/or
assigned tasks must not create the conditions for
the Managing Director or his/her authorized person
take part in the business transactions that might
have conflicts of interest with the Company and its
subsidiaries (as imposed by Notification of the
Securities and Exchange Commission or Notification
of the Capital Market Supervisory Board), except for
an approval of the business transactions according
to the policies and principles approved by the
meeting of shareholders or the Board of Directors.
Audit Committee
As of December 31, 2018 the Audit Committee
consisted of 3 independent directors as follows;
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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. Cholticha Yodsri
The President of the Audit Committee has
sufficient knowledge and experience to review the
trustworthiness of financial reports.
Authority and Responsibilities of the Audit
Committee
1) To review the Company’s financial report
to ensure accuracy and adequacy.
2) To review that the Company has established
appropriate and effective internal control
system and observe the independence
of the internal audit unit, as well as to
approve the appointment, transfer and
dismissal of the chief of an internal audit
or any other units in charge of an internal
audit.
3) To review the Company compliance with
the law on securities and exchange, the
regulations of the Stock Exchange of
Thailand, and any relevant laws governing
the Company’s business.
4) To select and propose for appointment
and termination 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
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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,
3) An opinion on the compliance with
the law on securities and exchange,
the Stock Exchange of Thailand’s
regulations, or the laws governing the
Company’s business,
4) An opinion on the suitability of the
auditor,
5) An opinion on the transactions that
may lead to conflicts of interest,
6) The number of the audit committee
meetings, and the attendance of such
meetings by each committee member,
7) An opinion or overview comment
received by the Audit Committee
from its performance of duties in
accordance with the charter, and
8) Other transactions which, according to
the Audit Committee’s opinion, should
be known to the shareholders and
general investors, subject to the scope
of duties and responsibilities assigned
by the Company’s Board of Directors;
and
7) The Audit Committee shall report to the
Board of directors, if any of the following
transactions or actions be found or
suspected to have significant impact to
the Company’s financial status and
operating results so the matter may be
resolved within the time period that the
Audit Committee deem appropriate:
1) a transaction which causes a conflict
of interest;
2) any fraud, irregularity, or material
defect in an internal control system;

3) any violation of the law on securities
and exchange, the Stock of Exchange
of Thailand’s regulations, or any other
laws and regulations relating to the
Company business.
If the Company board of directors or
management fails to make a rectification within
the period specified by the Audit Committee,
any Audit Committee member shall report such
transaction or act to the office of the Securities and
Exchange Commission or the Stock Exchange of
Thailand.
8) To perform any other act as assigned by
the Company’s board of directors, with
the approval of the Audit Committee.
Nomination and Remuneration Committee
As of December 31, 2018 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, 2018 the Risk Management
Committee consisted of 5 Directors as follows;
1. Mr. Aphichai Uemsathienporn			
President of the Risk Management
Committee
2. Mr. Prasit Sainonsee			
Risk Management Committee
3. Mr. Taweesak Charoensakyothin		
Risk Management Committee
4. Mr. Thitipol Luadpugdee		
Risk Management Committee
5. Mrs. Cholticha Yodsri			
Risk Management Committee
Dr. Rattakorn Poonsuph			
Advisor to the Risk Management Committee
Secretary to Risk Management Committee:
Mrs. Cholticha Yodsri
Authority and Responsibilities of the Risk
Management Committee
1. To establish policy on hire-purchase
business risks for the Board of Directors’
approval. This will cover overall risks
including customer credit risk, financial risk,
operational risk, liquidity risk and any risk
that could adversely affect the Company’s
reputation.
2. To develop strategies that are in consistent
with the risk management policy and
enable the Committee to assess and
monitor those risks are at acceptable levels.
3. To control and monitor the adoptions of
the risk management policy to ensure in
consistent with the policy approved by
the Board of Directors.
4. To review the adequacy of the risk
management policy and system, including
the review of the implementation and
effectiveness of the system.
5. To regularly update the Board of Directors
on results of operation regarding areas
to be improved in accordance with the
prescribed policy and strategies.
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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, 2018 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. Mr. Prasit Sainonsee		
Executive Director
5. Mrs. Buskorn Liaummukda
Executive Director
Secretary to the Executive Board:
Mrs. Buskorn Liaummukda
Board

Authority and Responsibilities of the Executive
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 assigned
tasks 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
Motorcycle
credit facilities		

Manager of Hire Purchase
Assistant Deputy
Managing Director
Deputy Managing Director
Managing Director
Executive Board
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Motorcycle
Used Car
Big Bike (Second hand car)

New Car

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

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

< 2,500,000
< 20,000,000
> 20,000,000
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Other Credits

Authorities to approve credit facilities and credit limit for Subsidiaries (Laos, Cambodia)
Authority to approve
credit facilities

Selling price
USD
Baht

Department Manager
70,000
2,310,000
Assistant Deputy
80,000
2,640,000
Managing Director
Deputy Managing Director
100,000
3,300,000
200,000
6,600,000
Managing Director
Executive Board
> 200,000 > 6,600,000

Dawn payment (25%)
USD
Baht

Loan amount/LTV (75%)
USD
Baht

17,500
20,000

577,500
660,000

52,500
60,000

1,732,500
1,980,000		

25,000
50,000
> 50,000

825,000
1,650,000
> 1,650,000

75,000
150,000
> 150,000

2,475,000
4,950,000
> 4,950,000

* Exchange rate 1USD = 33 Baht
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.

3. Selection of Directors and Executives
• Nomination of Directors
The Nomination and Remuneration
Committee, which consisted of 2 independent
directors from the total 3 members, shall identify
and propose qualified nominees to be appointed
as the Company’s Directors according to the
Company’s criteria. Nomination and Remuneration
Committee shall consider each director’s experience
and expertise in various professions, which are
deemed beneficial to the Company’s operation,
as well as the committee size, structure and
composition. The Nomination and Remuneration
Committee has provided opportunity for directors
and shareholders to propose names of qualified
persons for the directorship position. The qualified
individuals will be recommended to the Board of
Directors and proposed to the Annual Ordinary
Shareholders’ Meeting for consideration and
approval. The following characteristics should be
considered for a candidate to be selected;
1. Technical competence, capable and
leadership characteristic.
2. Professional expertise and experienced in
various fields which are deemed beneficial
to the Company’s operation.
3. Board vision and strategic thinking as well
as morality and ethics which lead the
Company to sustainable growth.
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4. Do not seek personal or related person
benefit from insider information or disclose
confidential information to the Company’s
competitors or any execution that might
cause conflicts of the interest.
5. Dedicate time and effort for the highest
benefit of the Company.
6. Have not been convicted of fraud or
illegal activities either personal or on
behalf of company.
7. Perform his/her duty within the govern
scope and responsibilities.
In accordance with the Company’s Articles of
Association, at each Annual General Shareholder’s
Meeting, one third of the Directors are required to
resign by rotation. Then, Directors will be selected
and appointed as per the Shareholders’ approval
under the following procedures. In case that the
nominated Director was not the former Director,
the Company will provide adequate personal profile
for the Shareholders’ considerations.
(1) Each Shareholder will have one vote for
each share held.
(2) Each Shareholder may exercise up to
the total amount of the votes entitled
(as per above) in order to elect of any
one person being proposed for a
Directorship, and may allocate or divide
out the total amount of votes entitled
among several candidates.
The candidate receiving the highest votes in
the respective order of voting will be selected
and appointed as a Director to complete the total
number of Directors of the Company as agreed.
In the event of two persons having the same highest
number of votes that may result in a situation that
the number of Directors of the Company exceeds
the agreed total, then the Chairman will then have
the deciding vote to elect only one person to be
appointed as a Director.
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• 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 2018, 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 2018, the Company and its subsidiaries
paid auditor fee as follows: 			
Unit : Million Baht

Name of Auditor
M.R. & ASSOCIATES Co., Ltd.
(Mr. Akadet Pliensakul)
7. Good Corporate Governance in other
matters
During the years 2007 to 2018, 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.

Auditor fee

Non-audit service fee

3.04

None

During the years 2008 to 2018, the
Company received 4 stars “Very Good” on corporate
governance scores evaluated by the Stock
Exchange of Thailand and the Securities and
Exchange Commission together with the support
from Thailand Institute of Directors (IOD) on
corporate governance practices of the Thai Listed
Companies.
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In 2012, Thai Investors Association presented
the Company with an “Investors’ Choice Award”
together with 16 listed companies from total 599
listed companies in the Stock Exchange of Thailand.
The Company has been awarded “Excellence” for
Annual General Shareholders Meeting with score of
100% for the four consecutive years from 2009
to 2012.
In 2014, Thai Investors Association presented
the Company with an “Investors’ Choice Award”
together with 13 listed companies from total 528
listed companies in the Stock Exchange of Thailand.
The Company has been awarded “Excellence”
for Annual General Shareholders Meeting with score
of 100% for the six consecutive years from 2009
to 2014.
In 2016, Thai Investors Association presented
the Company with an “Investors’ Choice Award”
together with 12 listed companies from total 565
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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.
Adoption of the Principles of Good Corporate
Governance for Listed Companies 2012
The Company have reviewed Corporate
Governance Policy by referring to the Principles of
Good Corporate Governance for Listed Companies
2012 issued by the Stock Exchange of Thailand and
Corporate Governance Code 2017 issued by the
Securities and Exchange Commission. Most of the
principles have been adopted by the Company and
were presented to the Board of Directors during BOD
meeting No. 4/2018 dated 12 November 2018.
As at 31 December 2018, the Company was reviewing
and revising the Corporate Governance Policy to
ensure in compliance with the CG Code.

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 Company’s
regulations and abide to the business
ethics in performing duties and decision
making with honesty.
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- Code of conduct
The Company has established the code
of conduct and communicated to all
employees, including new employees, to
ensure mutual knowledge and understanding
on business ethics in order to create
confidence among shareholders and all
stakeholders and provide competitiveness
and long term success to the Company.

Corporate Social Responsibility

The Company’s Corporate Social Responsibility
policies are as follows:
1. General social responsibility to concern
of best outcome for all stakeholders including
customers, employees, business partners, competitors,
shareholders, community, society and environment
for ensuring all parties’ satisfaction based on fair
and transparent treatment.
2. Corporate social responsibility activities are
incorporated into the Company’s normal business
transactions (CSR in process) which are part of the
responsibility of every employee.
3. Corporate social responsibility after process
(CSR after process) which mainly related to social
and environmental activities for public service and
donations such as supplies and blood donations.
• Corporate Social Responsibility in
		 Employee’s Perspective
		
Human Rights and Labor Justice
		 • The Company has designated a policy
on non-violation of human rights, stating that
employees are equally treated and given
opportunities to develop themselves for professional
advancement to ensure sufficient capabilities to
perform their duties. 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
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trafficking and discourage engaging in or accepting
any form of bribery or corruption.
		 During the year 2018, 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.
- 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.
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The employee recognition program with
annual financial reward is launched to
enhance morale and motivate outstanding
employee performance and dedicated
service

• Corporate Social Responsibility in
		 Business Partner’s and Shareholder’s
		 Perspectives
1. Ethical Business Operation:
		 The Company has operated the business
by adopting the principles of the good corporate
governance to ensure transparency and audibility.
Information are completely disclosed to shareholders
and investors in a timely manner. The Company
has developed channels for stakeholders to file
complaints regarding operating results, poor service,
any suspicions about any illegal or unethical conduct
of management or employee via Investor@tk.co.th
or contact the Independent Directors via website
http://www.tk.co.th.
2. Fair selection of business alliances:
		 The Company has established ethical
practices for selection business alliances to ensure
equal, fair, systematic and transparent treatment
toward them based on fair benefit for both parties.
3. Adhering to trade agreement
		 The Company treats creditors in accordance
with the agreed conditions or trade agreements and
also provides creditors with complete and correct
information to prevent any impacts that may result
in damage to the creditors or financial institution.
The Company complies with loan agreement
conditions including borrowing objective, repayment,
collateral and others covenants. The Company
will discuss with the creditor in advance if any
foreseeable default risk.
4. No infringement of intellectual property
		 The Company respects other people’s
intellectual property. Any business activities dealing
with other’s intellectual property either copy, modify
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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’
employees and also for charity. Total 304,800 Baht
has been raised for charity from running within
a determined finish time and distance.
14. The Company donated 5,500 Relief bags
worth 700,000 Baht for flood-affected residents
in southern provinces
15. Due to severe flooding in the South
affected the Company’s clients, relief measures
was launched to help by not charging for late
payment penalty or collection fee for clients in
10 flood-affected southern provinces which are
Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani,
Nakhon Si Thammarat, Ranong, Krabi, Trang,
Songkhla, Pattani and Yala. This is applied to the
December 2016 and January 2017 installment.
16. The Company provided scholarship of
5,000 Baht for children of police officers on the
occasion of Children’s Day 2017

17. 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 45th 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 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 Phornprapha, 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
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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
Management meeting are organized quarterly
for executives and all branch managers. In 2018,
Mr. Praphol Phornprapha have realized the
importance of protecting our environment and
initiate environmental conservation programs.
Staff were encouraged to attend the programs
in order to provide knowledge and training concerning
environmental responsibility, safety and workplace
environment.

Environmental responsibility

Activities and trainings were arranged in order to raise knowledge and awareness of
environmental protection among employees.
- “Reduce Plastic Usage” campaign was organized to create involvement of as many
employees of the Company and its subsidiaries as possible. The SPI declaration has
been signed, stating to reduce plastic waste, use of cloth bags instead of plastic bags,
replace the use of foam or single use plastic food packaging with reusable food
containers and utensils. As at December 31, 2018, total number of participants was
1,851 persons or 57.6% of total employees. The Company also plans to promote
these activities to the employees’ families in the future.

Safety, health and
Environment at workplace

- The Company collaborated with AP Honda Safety Driving Center to provide free
training for safe driving to TK staff and their families, with an objective to promote
safe riding for motorcycles. The road safety training programs have been annually
organized and expanded for family members of TK employees for the first time in
order to create road safety awareness and improve road safety among employees
and families. The road safety training programs are divided into 8 sessions, of which
400 persons have attended.
- Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR) and Automated External Defibrillator (AED)
training courses were provided to employees in order to increase a chance of
survival from stop breathing or sudden cardiac arrest, of which 353 employees
have attended.
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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.
		 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.
Management meeting are organized quarterly
for executives and all branch managers. In every
meeting, the importance of the anti-corruption
compliance and transparency of personnel are
emphasized. All employees of the Company must
not neglect or ignore when seeing any corruption
activities and must immediately notify the persons
assigned by the Company
On October 3, 2018, the Company arranged
management meeting concerning practice
guideline on the Company’s anti-corruption policies.
Management has to communicated to employees
at every level to ensure effective compliance
in order to prevent fraud and corruption in the
workplace. Punishment must be strictly taken when
an executive or a staff engaged in misconduct.
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 whistleblowers’ 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
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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.
4. Anti-Money Laundering Act B.E. 2542
compliance policy
The Company and its subsidiaries are
committed to preventing the organization from
being used for money laundering and terrorism
financing. In order to establish a culture of corporate
social responsibility and cooperate with the
Anti-Money Laundering Office to fight against
money laundering, financing of terrorism, and being
any channel to introduce the proceeds from illegal
activity, the written policy on Anti-Money Laundering
was established and approved by the Board of
Directors to which the employees are aware of
and required to strictly adhere to.

INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
Report of the Audit Committee
Thitikorn Public Company Limited places importance on efficient internal control and internal
audit systems. The Board of Directors has appointed the Audit Committee to assess the adequacy and
appropriateness of the internal control system to ensure efficient and effective operations of the Company’s
business. This includes reliability of accounting system and financial reporting in order to safeguard
the Company’s assets, mitigate risks whether due to fraud or error, and comply with relevant laws and
regulations.
At the Board of Directors’ Meeting No. 4/2018 on November 12, 2018, where the Board of Directors
and the 2 Audit Committee members were present, the Board assessed the Company’s internal control
system for the year 2018, 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 Board of Directors’ Meeting No. 4/2018 on November 12, 2018, the Company has appointed
Mrs. Cholticha Yodsri as Secretary to the Audit Committee replace Mrs. Supatcha Taveerak and
acting as the Manager of Internal Audit Office and effective from November 12, 2018. The committee has
taken into consideration Mrs. Cholticha’s experience in internal auditing within similar business and
the Company for over 20 years, her knowledge of the Company’s operations, therefore qualified for
the position and has been proposed to the Board of Directors for approval.
Management is responsible for approval the appointment, transfer and dismissal of the chief of
an internal audit according to The Audit Committee’s suggestions.
The Manager of Internal Audit Office’s qualifications are disclosed in Attachment 3 to the Annual
Registration Statements (Form 56-1)
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Nature of
Connection
Value

Necessity/Remark

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 are for 3 years period with
expiry dates as follows:
Contract 1-4
end at August 31, 2019
Contract 5-6
end at August 31, 2020
Contract 7
end at October 31, 2020
Contract 8-13
end at December 31, 2020
3.56 Million Baht Electricity and communication expenses as public rate
Utilities expenses
10.2 Million Baht Legal consulting fee with filing services and performed
Legal service fee
legal function such as litigation and legal execution for
non-performing contracts. Fee is lower than proposed rates
by other service providers, which allow maximum benefit to
the Company and has been approved by the Board of Directors.
Legal contract is one-year period ended on December 31, 2018
Stationary and printing 1.9 Million Baht As market price
expenses
Vehicle for financing 87.2 Million Baht As market price
0.55 Million Baht As market price
Commission for
vehicles financing
9.3 Million Baht Vehicle maintenance such as spare parts, maintenance
Other expenses
& service expenses, fuel as market price
20.7 Million Baht Vehicle for business operation and office fixtures
Buy fixed asset
0.26 Million Baht As market price
Sell fixed asset

Type of Transaction

Office Building rental 33.1 Million Baht
S.P. International Co., Ltd. Share the same
major shareholders expenses
and Board of
Director members

Related Party

In 2018, according to Thitikorn Plc. consolidated Balance Sheet, there are connected transactions with related parties as follows:

CONNECTED TRANSACTIONS
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Nature of
Connection
Type of Transaction

Warehouse rental
Share the same
major shareholders expenses
and Board of Director members
Other expenses
Lexus Bangkok Co., Ltd Share the same
Other expenses
major shareholders
and Board of Director
members
Share the same
Toyota Pathumthani
Vehicles for financing
Toyota’s dealer Co., Ltd. major shareholder Commission for
and Board of Director vehicles financing
members
Other expenses
Share the same
Napas Co., Ltd.
Other expenses
major shareholders
and Board of Director
as a subsidiaries
Software Development Share the same
Network system
major shareholder
Co., Ltd.
Stationery and printing
expenses
Computer software
Computer hardware
Other Maintenance

SPSU Plc.

Related Party

Necessity/Remark

1.6 Million Baht As mutually agreed price
5.3 Million Baht As mutually agreed price
1.07 Million Baht As mutually agreed price

8.5 Million Baht As market price

23.7 Million Baht As mutually agreed price

0.19 Million Baht Vehicle maintenance as market price
3.95 Million Baht Transportation expenses as market price

17.9 Million Baht As market price
0.14 Million Baht As market price

2.3 Million Baht 3 Warehouse rental contracts, rental rate lower than that
of the market price appraised by independent third party.
Rental period is 1-3 years with expiry date as follows:
Contract 1
end at December 31, 2018
- Million Baht Office Furniture
0.1 Million Baht Vehicle maintenance as market price

Value

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
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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, stationery 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 stationery
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 mutually agreed price.
• Transaction with Napas Co., Ltd. considered
of transportation expenses as mutually
agreed price.
• Transaction with company director considered
of buy and sell vehicle as mutually agreed
price.
• Transaction with Software Development
Co., Ltd. considered purchase of network
system, stationery and printing, software,
computer hardware and other expenses
as market price.

Management Discussion and Analysis
Thai economy continued to expand from
4.0 percent in 2017 to 4.1 percent in 2018, which is
the highest in six years. This mainly driven by the
third consecutive year growth in export sector at
6.7%, as a result of global economic recovery.
Severe drought had alleviated and improved
agricultural production during the first half of the
year, whereas agricultural prices began to decline
during the second half of 2018 along with oil price.
The crude oil price increased from US$ 69.1 to
US$ 79.4 during the first half of 2018 before
decreased to US$ 53.8 per barrel.
In 2018, farm income slightly decreased by
0.4% compared with the previous year. Thai was
No.2 rice exporter for the second consecutive year,
trailing India, which resulted in improvement in
domestic consumption among middle-high income
households whist difficulties remained on low-income
households. Thai household debt still persistently
high level in 3rd quarter 2018 at 77.8% of GDP,
however, was on a downward trend from the
highest in 4th quarter 2015 at 81.1% of GDP. Tourism
sector continued to grow and remain an important
source of revenue to Thailand. The increases in
number of tourists have been lesser, the number
of tourists were 38.3 million therefore below the
target of 39.5 million visitors. Domestic travel
for Thais also expanded as stimulated by the
government’s policy to promote secondary cities.
For 2018, investment application value received by
BOI was 907,770 million Baht or increase by 43%
due to overall stability, competitiveness and
investors’ confidence. In addition, government
spending on infrastructure projects worth 1.7 Trillion
Baht for use over five years and annual investment
in the 12 targeted industries of 300,000 million Baht

expected to boost Thai GDP by additional 0.5-0.6%
annually for several years. Continuing government
investment considered as a key driving force to
increase national competitiveness including the
High-Speed Rail Linked 3 Airport project, The Lam
Chabang Port Development Project, The Map
Ta Phut Industrial Port Development Project and
Eastern Economic Corridor Development Project.
In 2018, motorcycle market could not maintain
its growth momentum for the third consecutive year
whereas automobile market continued to grow for
the second consecutive year. Motorcycle sales were
1,788,459 units or 1.2% decreased form 1,810,856
units in 2017, while automobile sales were 1,041,739
units or 19.5% increased from 871,650 units in
the previous year. Major motorcycle and car
manufacturers forecast motorcycle and automobile
sales for 2019 to be 1,720,000 units (3.8% decrease)
and 1,000,000 (4% decrease), respectively.
As at the end of 2018, the Company net hire
purchase receivables, net loan receivables and Nano
finance receivables were 9,223.7 Million Baht, or
2.1% increased from 9,031.8 Million Baht in 2017.
Net motorcycle hire purchase receivables were
8,748.4 Million Baht, or 4.1% increased from
8,400.0 Million Baht at the end of 2017.
Net automobile hire purchase receivables
were 394.6 Million Baht, 27.6% decreased from 545.2
Million Baht at the end of 2017. Net loan receivable
was 80.0 Million Baht, 6.8% decreased from 85.9
Million Baht in 2017. Since 2016, the Company
started booking Nano finance receivables (under
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.), and at the end of 2018
the receivables were 0.6 Million Baht, 11.5%
decreased from 0.7 Million Baht at the end of 2017.
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Operating results

Revenue
For 2018 Thailand automotive industry,
motorcycle market could not maintain its growth
momentum with a sales drop of 1.2% from the

previous year, whilst automobile sales increased
by 19.5%. The Company’s total revenues were
3,878.1 Million Baht, increased 6.1% from 3,653.6
Million Baht in the previous year. The Company’s
revenues by category are as follows;

2018
2017
2016
Million
%
Million
%
Million
%
Baht		Baht		Baht

%
YOY
18-17

%
YOY
17-16

Hire-purchase income			
				
Motorcycle hire-purchase
3,147.6
81.2 2,856.1
78.2 2,475.7
73.5
10.2
15.4
Automobile hire-purchase
29.0
0.8
34.7
0.9
41.7
1.2 -16.4
-16.8
Total hire-purchase income 3,176.6
82.0 2,890.8
79.1 2,517.4
74.7
9.9
14.8
Loan receivables/Nano finance
Loan receivables
21.7
0.5
22.3
0.6
44.4
1.3
-2.7
-49.8
Nano finance receivables
0.1
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0 -30.0
Other income								
Sales of merchandises
9.7
0.3
11.1
0.3
20.1
0.6 -12.6
-44.8
52.8
1.3
49.4
1.4
52.0
1.6
6.9
-5.0
Fee income
Bad debt recovery
224.1
5.8
271.4
7.4
328.3
9.7 -17.4
-17.3
Other *
393.1
10.1
408.4
11.2
408.9
12.1
-3.7
-0.1
Total other income
679.7
17.5
740.3
20.3
809.3
24.0
-8.2
-8.5
Total revenues

3,878.1

100.0

3,653.6

100.0

3,371.3

100.0

6.1

8.4

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. 20 Other income

In 2018, total hire-purchase income was
3,176.6 Million Baht, increased 9.9% from 2,890.8
Million Baht in the previous year. Motorcycle
hire-purchase income was 3,147.6 Million Baht,
increased 10.2% from 2,856.1 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 29.0 Million Baht, decreased 16.4%
from 34.7 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
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in 2012 and its yield much less than motorcycle
hire-purchase. Income from loan receivables and
Nano finance were 21.7 Million Baht and 0.1 Million
Baht, respectively. Other income was 679.7 Million
Baht, decreased 8.2% from 740.3 Million Baht in the
previous year mainly due to lower bad debt recovery
and other fee incomes. This mainly due to the
difficulties in debt collection from defaulted
customers as their financial condition remained
tight. In 2018, hire-purchase income was accounted
for 82.0%, income from loan receivables and Nano
finance was accounted for 0.5%, and other income
was accounted for 17.5% 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 2018 selling and administrative
expenses was higher than the previous year as shown
below:

% YOY
Million Baht
2018
2017
2016
					
18-17
Cost of sales
Selling and administrative expenses
Bad debt and provision for doubtful accounts
Finance cost
Total expenses
In 2018, the Company total expenses were
3,359.9 Million Baht, increased 10.2% from 3,049.3
Million Baht in the previous year. Costs of sales
(motorcycles) was 9.5 Million Baht. Selling and
administrative expenses were 2,154.3 Million Baht,
increased 6.5% from 2,023.7 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 1,066.8 Million Baht, increased 18.1% from 903.0
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. Additional provision for doubtful
accounts has been provided at 1% of outstanding
receivables for covering future possible loss and
partly prepared for applying of TFRS 9. Together
with a stringent loan origination which contributed
to continue improvement in customers credit quality.

9.5
2,154.3
1,066.8
129.3
3,359.9

10.8
2,023.7
903.0
111.8
3,049.3

19.8
1,901.5
794.8
120.2
2,836.3

-12.0
6.5
18.1
15.7
10.2

% YOY
17-16
-45.4
6.4
13.6
-7.0
7.5

In 2018, the Company average cost of
borrowing was 2.7% per annum, interest expenses
was 129.3 Million Baht, increased 15.7% from 111.8
Million Baht in the previous year, due to additional
funding required for both domestic and overseas
hire purchase receivables portfolio expansion as
well as rising interest rate trend.
Net profit
In 2018, the Company net profit was 407.4
Million Baht, decreased 12.7% from 466.9 Million
Baht in the previous year. Decrease in net profit
resulted by lower income from bad debt recovery
together with additional provision for doubtful
accounts made at 1% of outstanding receivables for
covering future possible loss and partly prepared
for applying of TFRS 9 in 2020 as well as acceleration
of defaults receivables written off.
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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

Financial Status

Assets
At the end of 2018, the Company total assets
were 10,429.6 Million Baht, increased 4.1% from
Million Baht
Motorcycle hire-purchase receivables -net
Automobile hire-purchase receivables -net
Total hire-purchase receivables - net
At the end of 2018, the Company net hirepurchase receivables outstanding was 9,143.0 Million
Baht, increased 2.2% from 8,945.2 Million Baht in
the previous year. Net motorcycle hire-purchase
receivables outstanding was 8,748.4 Million Baht,
increased 4.1% from 8,400.0 Million Baht in the
previous year, while net automobile hire-purchase
receivables outstanding was 394.6 Million Baht,
decreased 27.6% from 545.2 Million Baht in the
previous year. Net loan receivables was 80.0 Million
Baht, decreased 6.8% from 85.9 Million Baht in the
previous year. Nano finance business has been
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2018

2017

2016

35.0
36.7
6.2
26.1
2.7
2.7
2.7
2.7
32.4
34.0
3.5
23.5

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

10,018.1 Million Baht in the previous year. The major
increase was from hire purchase receivables
especially motorcycle hire purchase receivables
which were in line with motorcycle industry expansion.
2018

2017

2016

% YOY
18-17

% YOY
17-16

8,748.4
394.6
9,143.0

8,400.0
545.2
8,945.2

6,992.6
626.5
7,619.1

4.1
-27.6
2.2

20.1
-13.0
17.4

launched in the first quarter of 2016 (by TK Ngern
Tan Jai Co., Ltd.) and at the end of 2018, Nano
finance receivables was 0.6 Million Baht, decreased
11.5% from 0.7 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 55,000 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 2018 loan loss reserve was
provided at 596.5 Million Baht, or 6.1% of net
hire-purchase receivables, net loan receivables and
Nano finance receivables (before net off loan loss
reserve) or 147.6% coverage ratio compared with

more than 3 months overdue receivables amounting
to 404.2 Million Baht.
In 2018, 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 receiveables
Current
Overdue = 1 month
Overdue 2-3 month
Overdue 4-6 month
Overdue 7-12 month
Overdue>12 month
Total receivables

Value

2018

%

2017		
2016
Value
%
Value
%

6,864.7
1,343.3
1,208.0
384.2
19.8
0.2

69.9
13.7
12.3
3.9
0.2
0.0

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

66.4
14.8
14.1
4.6
0.1
0.0

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

66.8
14.6
13.8
3.2
0.8
0.8

9,820.2

100.0

9,586.1

100.0

8,252.0

100.0

In 2018, account receivables overdue
less than 3 months represented 95.9% of total
receivables, increased from 95.3% in the previous
year. Account receivables overdue more than
3 months decreased to 4.1% from 4.7% in 2017 due
to improvement of receivables quality resulted by
the Company’s policy to focus on customers’ credit
quality for its loan origination.
Liabilities
In 2018, 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 2018, the Company had total
liabilities of 5,500.7 Million Baht, increased 5.1%
from 5,232.9 Million Baht in the previous year due
to receivables portfolio expansion in overseas.
Receivables portfolios growth were 143.6%
and 85.4% compared with the previous year in
Cambodia and Laos PDR, respectively. The Company
therefore has additionally issued of debenture in
order to maintain adequate funding. The ratio
between long term fixed interest rate borrowing
(including the amount due within one year) vs short
term borrowing for 2018 and 2017 stood at 98:2 and
85:15, respectively. Details of borrowing by types
over the last three years are as follows:
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Unit: Million Baht
2018
Value

%

2017		
2016
Value
%
Value
%

Bank overdrafts
Promissory notes
Debenture
Long term loan

27.8
70.1
4,620.0
237.3

0.6
1.4
93.2
4.8

65.2
642.8
4,000.0
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

Total

4,955.2

100.0

4,748.2

100.0

3,667.9

100.0

Type of Loans

Shareholders’ Equity
The Company profitable resulted by stringent
credit approval process and expertise. The Company
paid out 2017 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
At the end of 2018, shareholders’ equity stood
at 4,928.9 Million Baht, increased 3.0% from 4,785.3
Million Baht in the previous year, while retained
earnings was 3,447.3 Million Baht, increased 4.5%

amount of 260.0 Million Baht on May 10, 2018.
Change in shareholders’ equity during the fiscal years
is as follows:
2018

2017

2016

% YOY
18-17

% YOY
17-16

4,785.3
0.5
403.1
260.0
4,928.9

4,549.9
5.3
455.1
225.0
4,785.3

4,321.3
0.6
428.0
200.0
4,549.9

5.2
-90.6
-11.4
15.6
3.0

5.3
783.3
6.3
12.5
5.2

from 3,299.9 Million Baht in the previous year. Debt
to equity ratio (D/E) in 2018 and 2017 were 1.1 times
and 1.1 times respectively.

Auditor Fee
In 2018, the Company and its subsidiaries
auditor fee is as follows:
Name of Auditor

Unit: Million Baht
Auditor fee

M.R. & ASSOCIATES Co., Ltd.
3.04
(Mr. Akadet Pliensakul)		
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Non-audit service fee
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 2018, 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
REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
To the Shareholders and the Board of Directors of Thitikorn Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated financial statements of Thitikorn Public Company Limited and its
subsidiaries (“the Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at December
31, 2018, and the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement of changes
in shareholders’ equity and the consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to
the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies. In addition, I
have also audited the separate financial statements of Thitikorn Public Company Limited, which comprise
the separate statement of financial position as at December 31, 2018, and the separate statement of
comprehensive income, the separate statement of changes in shareholders’ equity and the separate statement
of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects,
the consolidated financial position of Thitikorn Public Company Limited and its subsidiaries as at
December 31, 2018, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year
then ended, and the accompanying separate financial statements present fairly, in all material respects, the
financial position of Thitikorn Public Company Limited as at December 31, 2018, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated
Financial Statements and the Separate Financial Statements” section of my report. I am independent of the
Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of
Accounting Professions together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the
consolidated financial statements and the separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with such Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my
audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements of the current period.
These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and the
separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate
opinion on these matters.

1
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Accuracy and Completeness of Interest Income on Hire Purchase and Related Hire Purchase Receivables
Risk Description
The Company and its three subsidiaries operate in the hire purchase of motorcycle and automobile and have
large number of retail customers as hire purchase receivables. Income on hire purchase of the Company and
its subsidiaries is interest on hire purchase whereby Thai Financial Reporting Standards specify that such
interest shall be systematically recognized as income on an accrual basis throughout the contract term based
on the effective interest rate method, which is complex and associated with the large number of transactions
and accounting entries that initiate the significant risk in connection with accuracy and completeness of
interest income on hire purchase and hire purchase receivables which are material items in the consolidated
financial statements and the separate financial statements. Accordingly, the Group has applied the
information systems which are specifically designed to serve the calculation and recognition of such
income, together with the manual operating processes, in order to ensure the accuracy and completeness, in
all material respects, of the related accounting entries. Significant accounting policies and other information
relating to interest income on hire purchase and hire purchase receivables were disclosed in Notes 3 and 6
to the financial statements.
Responses to the Risk
I have performed the following key audit procedures as responses to the identified and assessed significant
risk in order that such risk shall be managed to appropriate and acceptable level and enable the consolidated
financial statements and separate financial statements to be free from material misstatement:
 Gather understanding and assess the Group’s internal control elements as well as accounting policies
with respect of revenue cycle.
 Test and conclude about the design and operating effectiveness of internal controls with respect of
revenue cycle.
 Test of general controls and application controls of the information technology and systems used by the
Group on processing of the accounting entries with respect of revenue cycle.
 Perform the substantive audit procedures in the areas of interest income on hire purchase and the related
hire purchase receivables in order to obtain the assurance on accuracy and completeness, in all material
respects, of the related accounting entries as well as existence or occurrence, right and obligation, cutoff for proper accounting period, proper classification and fair presentation of entries in the
consolidated financial statements and the separate financial statements.
 Perform the analytical review on information relating to changes in interest income on hire purchase
and the related hire purchase receivables between periods, review of certain ratios and connectivity of
information in the consolidated financial statements and the separate financial statements.
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Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the Annual Registration Statement and the Annual Report, but does not include the consolidated
financial statements and the separate financial statements as well as my auditor’s report thereon. The
aforesaid other information is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the consolidated financial statements and the separate financial statements does not cover
the other information and I will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements,
my responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial
statements and the separate financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise
appears to be materially misstated.
When I read the aforesaid other information, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am
required to communicate the matter to those charged with governance in order that they shall acknowledge
and arrange the correction on such misstatement as appropriate.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial
Statements and the Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements
and the separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated
financial statements and the separate financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements and the separate financial statements, management is
responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, the
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements and the Separate
Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and
the separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or
error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate
financial statements.
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As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and the
separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the
related disclosures in the consolidated financial statements and the separate financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Group to cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements and the
separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial
statements and the separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements and
the separate financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the
group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters
that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements
of the current period and are, therefore, the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare
circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.

(Mr. Akadet Pliensakul)
Certified Public Accountant
Registration No. 5389
M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
Bangkok
February 26, 2019
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS
AT DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AS AT DECEMBER 31, 2018 AND 2017

In Thousand Baht

ASSETS
Consolidated
Note

2018

The Company Only
2017

2018

2017

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents

5

438,013

192,810

257,806

73,394

- Current portion of hire-purchase contract receivables - net

6

4,547,047

4,183,021

3,805,742

3,718,029

- Current portion of loan receivables - net

6

60,860

67,759

53,978

63,752

- Nano finance receivables - net

6

619

698

- Other trade receivables

7

88,402

Trade receivables

-

-

76,066

87,236

74,772

Receivables from and short-term loans to related parties

4

-

-

623,870

601,038

Current portion of long-term loans to other parties

11

55,225

6,242

55,225

6,242

1,184

6,895

1,015

6,576

8

200,036

228,553

200,036

228,553

40,028

32,167

34,327

29,536

5,431,414

4,794,211

5,119,235

4,801,892

Merchandises
Asset foreclosed - net
Other current assets
Total Current Assets

NON-CURRENT ASSETS
Restricted deposits at financial institutions

9

34,382

28,673

Hire-purchase contract receivables - net

6

4,595,974

4,762,154

4,033,117

4,276,090

Loan receivables - net

6

19,160

18,139

7,575

9,723

Investments in subsidiaries accounted for using the cost method

10

-

-

305,835

183,867

Long-term loans to other parties - net

11

2,805

58,359

2,805

58,359

154,001

158,612

133,209

137,917

Property, plant and equipment - net

4, 12, 24

Intangible assets - net

4, 13, 24

-

-

6,346

7,540

6,080

7,285

Deferred tax assets

22

138,402

139,648

135,812

136,892

Property for lease - net

14

18,517

18,921

-

-

Assets not used in operations

14

14,282

14,282

5,708

5,708

14,353

17,636

10,046

10,646

4,998,222

5,223,964

4,640,187

4,826,487

10,429,636

10,018,175

9,759,422

9,628,379

Other non-current assets
Total Non-Current Assets

TOTAL ASSETS

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS
AT DECEMBER 31, 2018 AND 2017
AS AT DECEMBER 31, 2018 AND 2017

In Thousand Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Consolidated
Note

2018

The Company Only
2017

2018

2017

CURRENT LIABILITIES
Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions

15

Trade payables
Current portion of long-term loans
Current portion of debentures
Payables to and short-term loans from related parties

16
17, 25
4

Income tax payable

97,966

708,019

36,184

605,484

115,218

90,833

107,501

87,747

137,873

27,920

2,150,000

200,000

2,150,000

200,000

50,180

39,657

480,683

445,273

-

-

56,429

71,533

28,829

61,147

135,278

103,074

94,438

82,371

- Accrued sales promotions and rewards

86,053

69,258

78,687

65,347

- Others

70,591

67,119

63,997

61,066

2,899,588

1,377,413

3,040,319

1,608,435

99,400

12,318

2,470,000

3,800,000

2,470,000

3,800,000

31,666

39,605

26,149

33,262

-

3,536

-

-

Deposits and advances from customers
Accrued expenses and other current liabilities

Total Current Liabilities

NON-CURRENT LIABILITIES
Long-term loans - net of current portion
Debentures - net of current portion
Liability for post-employment benefits

16
17, 25
18

Other non-current liabilities

-

-

Total Non-Current Liabilities

2,601,066

3,855,459

2,496,149

3,833,262

Total Liabilities

5,500,654

5,232,872

5,536,468

5,441,697

Authorized share capital - 500,000,000 shares, Baht 1 par value

500,000

500,000

500,000

500,000

Issued and fully paid-up share capital - 500,000,000 shares, Baht 1 par value

500,000

500,000

500,000

500,000

19

972,987

972,987

972,987

972,987

19

50,000

50,000

50,000

50,000

3,397,319

3,249,946

2,699,967

2,663,695

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital - common shares, Baht 1 par value

Premium on shares
Retained earnings
- Appropriated for legal reserve
- Unappropriated
Other component of equity
- Difference on financial statement conversion of subsidiaries
- Gain on change in proportion of investment in subsidiary
Equity attributable to Owners of the Parent
Non-controlling interests
Total Shareholders’ Equity

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

(4,813)
10

2,362
4,917,855

(523)
4,772,410

-

-

-

-

4,222,954

4,186,682

11,127

12,893

4,928,982

4,785,303

4,222,954

-

4,186,682

-

10,429,636

10,018,175

9,759,422

9,628,379

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR
THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
In Thousand Baht
Consolidated
Note

The Company Only

2018

2017

2018

2017

3,176,608

2,890,802

2,892,927

2,755,622

21,676

22,293

19,231

21,357

REVENUES
Interest income on hire purchase
Interest income on loan
Interest income on nano finance
Sales of merchandises
Other income

4, 10, 20

Total Revenues

158

226

-

-

9,723

11,120

9,723

11,120

669,977

729,137

685,329

730,340

3,878,142

3,653,578

3,607,210

3,518,439

9,487

10,844

9,487

10,844

EXPENSES
Cost of sales
Distribution costs

151

158

151

158

4, 10, 13, 28

2,154,192

2,023,536

2,051,144

1,982,669

Bad debt and provision for doubtful accounts

10

1,066,780

903,004

1,038,775

885,985

Finance costs

4

Administrative expenses

Total Expenses
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE

129,291

111,813

135,313

123,868

3,359,901

3,049,355

3,234,870

3,003,524

518,241

604,223

372,340

514,915

Income Tax Expense

22

110,320

131,998

76,068

106,080

PROFIT FOR THE YEAR

10

407,921

472,225

296,272

408,835

Other Comprehensive Loss
Item that will be subsequently reclassified to profit or loss
- Difference on financial statement conversion of subsidiaries

(4,290)

(343)

-

-

Item that will not be subsequently reclassified to profit or loss
- Actuarial loss on measurement of liability for post-employment benefits
(net of income tax expense of Baht 2,875 thousand for consolidated
and Baht 2,845 thousand for the company only) in 2017

18, 22

Other Comprehensive Loss for the Year
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

-

(11,500)

-

(11,380)

(4,290)

(11,843)

-

(11,380)

10

403,631

460,382

296,272

397,455

10

407,373

466,942

296,272

408,835

548

5,283

407,921

472,225

296,272

408,835

403,083

455,099

296,272

397,455

Profit Attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests
Profit for the Year

-

-

Total Comprehensive Income Attributable to:
Owners of the parent

10

Non-controlling interests
Total Comprehensive Income for the Year
Basic Earnings per Share (Baht)
Weighted average number of common shares

10

548

5,283

403,631

460,382

296,272

-

397,455

-

0.815

0.934

0.593

0.818

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

-

-

500,000

23

Payment of dividends

-

-

Ending Balance as at December 31, 2018

10

Increase in non-controlling interests

Total comprehensive income for the year

10

Change in proportion of investment in subsidiary

500,000

Ending Balance as at December 31, 2017

-

23

500,000

972,987

-

-

-

-

972,987

-

-

972,987

Shares

on Common

Fully Paid-up
Share Capital

Premium

Issued and

Total comprehensive income for the year

Payment of dividends

Beginning Balance as at January 1, 2017

Note

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

50,000

-

-

-

-

50,000

-

-

50,000

Legal Reserve

for

Appropriated

-

3,397,319

407,373

(260,000)

-

-

3,249,946

455,442

(225,000)

3,019,504

Unappropriated

Retained Earnings

(4,813)

(4,290)

-

-

-

(523)

(343)

-

(180)

Subsidiary

Conversion of

Financial Statement

Difference on

2,362

-

-

-

2,362

-

-

-

-

in Subsidiary

Investment

Proportion of

Gain on Change in

Other Components of Equity

Equity attributable to Owners of the Parent

Consolidated (In Thousand Baht)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Equity

4,917,855

403,083

(260,000)

-

2,362

4,772,410

455,099

(225,000)

4,542,311

the Parent

Owners of

Attributable to

11,127

548

-

48

(2,362)

12,893

5,283

-

7,610

Interests

Non-Controlling

-

4,928,982

403,631

(260,000)

48

-

4,785,303

460,382

(225,000)

4,549,921

Equity

Shareholders'

Total

9

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

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

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
The Company Only (In Thousand Baht)
Retained Earnings
Issued and

Note

Dividends paid

Fully Paid-up

Premium on

for Legal

Share Capital

Shares

Reserve

500,000

Beginning Balance as at January 1, 2017
23

Total comprehensive income for the year

Dividends paid

23

Total comprehensive income for the year
Ending Balance as at December 31, 2018

972,987

50,000

Unappropriated
2,491,240

Total
4,014,227

-

-

-

(225,000)

(225,000)

-

-

-

397,455

397,455

2,663,695

4,186,682

500,000

Ending Balance as at December 31, 2017

Appropriated

972,987

50,000

-

-

-

(260,000)

(260,000)

-

-

-

296,272

296,272

2,699,967

4,222,954

500,000

972,987

50,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

10

Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2018 |

229

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS
CASH
FLOWS 31, 2018 AND 2017
FOR
THE YEARS OF
ENDED
DECEMBER

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
In Thousand Baht
Consolidated
2018

The Company Only
2017

2018

2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax expense

518,241

604,223

372,340

514,915

57,076

62,818

50,870

57,749

2,880

3,993

2,478

3,432

Adjustments
Depreciation and amortization
Expenses for post-employment benefits
Unrealized gain on exchange rate
Bad debt and provision for doubtful accounts
Increase (decrease) in allowance for diminution in value of asset forclosed
Loss (gain) on sales of investment in subsidiary
Gain on sales of equipment
Loss on written-off asset
Interest income
Interest expense

(4,436)
1,066,780

(415)
903,004

(22,775)

15,908

3,636

-

(2,296)

(2,697)

878
(6,345)
129,291

2,794
(6,757)
111,813

(146)
1,038,775
(22,775)

(72)
885,985
15,908

(467)

-

(2,152)

(2,697)

878

2,559

(36,880)

(25,686)

135,313

123,869

(Increase) Decrease in operating assets :
Trade receivables - hire-purchase contract receivables
Trade receivables - loan receivables
Trade receivables - nano finance receivables
Trade receivables - other

(1,262,229)

(2,227,613)

3,514

16,535

46

199

(881,211)

(2,022,140)

9,618

28,984

-

(9,735)

(12,336)

(9,279)

(12,464)

-

-

(1,429)

8,191

5,711

(4,444)

5,561

(4,489)

Asset foreclosed

51,292

(48,647)

51,292

(48,647)

Other current assets

(9,286)

(4,789)

(5,737)

(3,411)

Other non-current assets

(1,045)

(86)

(278)

(114)

Other receivables from related parties
Merchandises

Increase (Decrease) in operating liabilities :
Trade payables

24,385

10,833

811

329

Deposits and advances from customers

32,204

17,693

12,067

4,671

Accrued expenses and other current liabilities

14,475

(4,534)

11,618

(1,392)

(10,819)

(6,050)

(9,591)

(5,314)

(3,536)

(2,712)

-

Other payables to related parties

Liability for post-employment benefits
Other non-current liabilities

576,117
Proceeds from refunded withholding tax
Income tax paid
Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities

230

-

(567,881)
29,699

19,754

22,269

(718)

736,716

688

(2,712)
(457,189)

-

-

(124,281)

(123,232)

(107,306)

(111,010)

451,836

(661,414)

629,410

(568,199)
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR
THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018 AND 2017
In Thousand Baht
Consolidated
2018

The Company Only
2017

2018

2017

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Increase in restricted deposits at financial institutions

(5,709)

(471)

-

-

Increase in short-term loans to related party

-

-

(189,484)

(269,245)

Collections from short-term loans to related party

-

-

153,000

197,282

Increase in investment in subsidiary
Increase in long-term loans to other parties
Collections from long-term loans to other parties
Purchases of fixed assets
Proceeds from sales of equipment
Purchases of intangible assets

-

-

(101,922)

(17,329)

(2,500)

(5,726)

(2,500)

(5,726)

9,071

4,259

9,071

4,259

(48,177)

(41,248)

(42,370)

(35,215)

2,823

7,805

2,680

7,805

(2,112)

(2,028)

(1,999)

(1,925)

Proceeds from sales of investment in subsidiary - net of subsidiary's cash divested by
Baht 256 thousand for consolidated in 2018
Interest received
Net Cash Used in Investing Activities

211

-

467

-

7,286

6,462

32,861

25,704

(39,107)

(30,947)

(140,196)

(94,390)

325,505

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term borrowings
(609,907)

379,068

(569,154)

Increase in short-term loans from related parties

from financial institutions

12,412

22,860

110,000

65,000

Repayments of short-term loans from related parties

(4,833)

-

(74,000)

(33,400)
-

Increase in long-term loans

269,035

51,462

-

Repayments of long-term loan

(72,000)

(30,125)

-

Issuances of debentures

820,000

1,800,000

820,000

1,800,000

(200,000)

(1,120,000)

(200,000)

(1,120,000)

Redemption of debentures
Increase in non-controlling interests

48

-

-

-

-

Interest paid

(122,281)

(96,673)

(131,648)

(108,676)

Dividends paid

(260,000)

(225,000)

(260,000)

(225,000)

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities

(167,526)

781,592

(304,802)

703,429

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

245,203

89,231

184,412

40,840

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

192,810

103,579

73,394

32,554

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

438,013

192,810

257,806

73,394

Supplementary disclosures of cash flow information
a. Cash and cash equivalents at end of year
Cash in hand

22,357

11,645

16,206

6,366

Current accounts at banks

69,210

79,745

19,756

17,056

Savings deposits at banks

346,446

101,420

221,844

49,972

Total

438,013

192,810

257,806

73,394

405

1,116

405

b. Non-cash transactions
Purchases of equipment by means of payables

1,116

Transfer of other non-current assets to restricted deposits at financial institutions

-

2,310

-

-

Transfer of short-term loan to related party to investment in subsidiary

-

-

20,046

-

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
31,AND
2018
DECEMBER
31, 2018
2017and 2017

1.

GENERAL INFORMATION

Thitikorn Public Company Limited (“the Company”) was incorporated in Thailand on August 4, 1972
and has its registered office at 69 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand.
The Company has been listed on the Stock Exchange of Thailand since 2003.
The major shareholder is Sinthonglor Company Limited (incorporated in Thailand which holds 42.36%
of the Company’s shares).
The Company and its subsidiaries principally engage in vehicle hire-purchase business and related other
services. Details of the Company’s subsidiaries are as follows:
Paid-up Share Capital
(In Thousand Baht)
Name of Companies
C. V. A. Co., Ltd.

Type of Business
Hire-purchase motorcycle

December 31,
2018
50,000

December 31,
2017
50,000

Percentage of Direct and
Indirect Holdings (%)
December 31,
2018
99.99

December 31,
2017
99.99

business and related services
including vehicle modification
services
Chayapak Co., Ltd.

Hire-purchase automobile

40,000

40,000

99.99

99.99

-

99.99

business
-

700

Stone Collector Co., Ltd.

Debt collection and

(formerly TK Debt

forfeiture services and

Services Co., Ltd.)

vehicle modification

(see Notes 4 and 10)

services

TK Ngern Tan Jai

Nano finance business

50,000

50,000

99.99

99.99

Co., Ltd.
Sabaidee Leasing

Hire-purchase motorcycle

41,061**

21,015*

80.50

61.90

Co., Ltd. (Lao PDR)

business

Suosdey Finance PLC.

Hire-purchase motorcycle

34,945***

99.92

99.80

(Cambodia)

business

Mingalaba Thitikorn

Microfinance business

99.00

-

132,209****
4,705*****

-

Microfinance Co., Ltd.
(Myanmar)

*KIP 5,250 million
**KIP 10,250 million ***USD 1,000,000
***** Kyat 200 million

****USD 4,000,000

Significant intercompany transactions between the Company and its subsidiaries were eliminated in the
preparation of the consolidated financial statements.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
DECEMBER
31, 2018 31,
AND2018
2017 and 2017

2.

BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION

The accompanying financial statements are prepared in Thai Baht, which are the currency used in the
operations of the Group, and in the Thai language in accordance with the financial reporting standards in
Thailand including interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting
Professions (“FAP”), applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission.
Accordingly, the accompanying financial statements are intended solely to present the financial position,
financial performance, and cash flows in accordance with the financial reporting standards in Thailand.
Except as disclosed in the significant accounting policies, the accompanying financial statements have
been prepared under the historical cost convention.
Starting from January 1, 2018, the Group had adopted Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial
Reporting Standards (TFRS), Thai Accounting Interpretation (TSIC), and Thai Financial Reporting
Interpretation (TFRIC), revised by FAP, which became effective from the accounting period starting on
or after January 1, 2018. The aforesaid adoption of revised TAS and TFRS as well as TSIC and TFRIC
did not have any material effect on the Group.
Subsequently, FAP issued several Notifications which were announced in the Royal Gazette during 2018
regarding the revision and issuance of new TAS and TFRS as well as TSIC and TFRIC with effective
from the accounting period beginning on or after January 1, 2019 and January 1, 2020 (*) whereby the
Group had not yet adopted in the preparation of the accompanying financial statements and has no policy
to early adopt before effective period. Such aforesaid adoption of new and revised TAS and TFRS as
well as TSIC and TFRIC are as follows:
TAS 1 (revised 2018)
TAS 2 (revised 2018)
TAS 7 (revised 2018)
TAS 8 (revised 2018)
TAS 10 (revised 2018)
TAS 12 (revised 2018)
TAS 16 (revised 2018)
TAS 17 (revised 2018)
TAS 19 (revised 2018)
TAS 20 (revised 2018)
TAS 21 (revised 2018)
TAS 23 (revised 2018)
TAS 24 (revised 2018)
TAS 26 (revised 2018)
TAS 27 (revised 2018)
TAS 28 (revised 2018)
TAS 29 (revised 2018)
TAS 32*
TAS 33 (revised 2018)
TAS 34 (revised 2018)
TAS 36 (revised 2018)
TAS 37 (revised 2018)
TAS 38 (revised 2018)
TAS 40 (revised 2018)
TAS 41 (revised 2018)
TFRS 1
TFRS 2 (revised 2018)
TFRS 3 (revised 2018)

Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events after the Reporting Period
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Financial Instruments: Presentation
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture
First-time adoption of Thai Financial Reporting Standards
Share-based Payment
Business Combinations

Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 201814|

233

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER
31, 201831,
AND2018
2017 and 2017
December
TFRS 5 (revised 2018)
TFRS 6 (revised 2018)
TFRS 7*
TFRS 8 (revised 2018)
TFRS 9*
TFRS 10 (revised 2018)
TFRS 11 (revised 2018)
TFRS 12 (revised 2018)
TFRS 13 (revised 2018)
TFRS 15
TSIC 10 (revised 2018)
TSIC 15 (revised 2018)
TSIC 25 (revised 2018)
TSIC 27 (revised 2018)
TSIC 29 (revised 2018)
TSIC 32 (revised 2018)
TFRIC 1 (revised 2018)
TFRIC 4 (revised 2018)
TFRIC 5 (revised 2018)
TFRIC 7 (revised 2018)
TFRIC 10 (revised 2018)
TFRIC 12 (revised 2018)
TFRIC 14 (revised 2018)
TFRIC 16*
TFRIC 17 (revised 2018)
TFRIC 19*
TFRIC 20 (revised 2018)
TFRIC 21 (revised 2018)

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Financial Instruments: Disclosures
Operating Segments
Financial Instruments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Revenue from Contracts with Customers
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
Operating Leases - Incentives
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form
of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosures
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar
Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018)
“Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
TAS 19 (revised 2018) - The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and their Interaction
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Distributions of Non-cash Assets to Owners
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
Levies

Management of the Group has preliminarily assessed and believed that there will be no material effect to
the financial statements of the Group upon adoption of the aforesaid new and revised TAS and TFRS as
well as TSIC and TFRIC with effective in 2019 whereas the new TFRS (Financial Instruments), with
effective in 2020, management of the Group is during the assessment and consideration of the impacts
from adoption of the aforesaid new TAS, TFRS and TFRIC.
The Group disclosed information for the year ended December 31, 2017 for being the comparative
information in the financial statements for the year ended December 31, 2018 in the form of
corresponding figures.
For convenience of the readers, an English translation of the financial statements has been prepared from
the Thai language statutory financial statements that are issued for domestic financial reporting purposes.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER
31, 2018 AND
December
31,2017
2018 and 2017

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its
subsidiaries (together referred to as “the Group”).
Significant intercompany transactions between the Company and its subsidiaries included in the
consolidated financial statements have been eliminated.
Subsidiaries
Subsidiaries are those companies controlled by the Company. Control exists when the Company has the
power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company as well as the
variable returns from a company so as to obtain benefits from its activities. The financial statements of
subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences
until the date that control ceases. Accounting policies of the subsidiaries were necessarily transformed for
uniformity with the Company’s policies.
Accounting for acquisitions of non-controlling interests
Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are
accounted for within equity. When an entity loses control of a subsidiary, investment retained in the
former subsidiary is measured at its fair value while any gain or loss is recognized in the statement of
comprehensive income.
Goodwill
The excess of business combination cost over the fair values of assets and liabilities of the acquired
subsidiary is accounted for as goodwill from business combination in the consolidated financial
statements (if any). Goodwill is presented as non-current asset in the consolidated statement of financial
position at cost net of allowance for impairment (if any).
Foreign Currencies
Transactions in foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the dates of
the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position
date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange
differences arising on translation are recognized in the statement of comprehensive income.
Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies which are carried under historical
cost convention are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign entity
Assets and liabilities of foreign entity are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the end of
reporting period.
Revenues and expenses of foreign entity are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the
dates of the transactions.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
DECEMBER
31, 201831,
AND2018
2017 and 2017

Differences arising on foreign currency translation or conversion are recognized as other comprehensive
income or loss and separately presented as other component of equity until the investment is disposed.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are carried in the statement of financial position at cost include cash on hand
and cash at financial institutions. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are
readily convertible to known amounts of cash with original maturity of three months or less and without
restriction of use or being collateral and that are subject to a low or an insignificant risk of change in
value.
Restricted or collateralized deposits at banks were presented as a separate item under non-current assets
in the statements of financial position.
Trade Receivables
Trade receivables are stated at their invoice values less allowance for doubtful accounts. The allowance
for doubtful accounts is an estimate of those amounts which may prove to be uncollectible based on
historical information and statistics as well as a review of the current status of the existing particular or
group of receivables. Bad debts are written off when incurred.
Hire-purchase receivables, loan receivables and nano finance receivables are stated at net realizable value
which resulted from carrying book value less unearned interest income and allowance for doubtful
accounts. The Group provides their allowance for doubtful accounts of hire-purchase receivables, loan
receivables and nano finance receivables based on the age of the total amount of outstanding balance of
each contract less unearned interest income and the value for collaterals of automobiles (if applicable).
The percentages of allowance for doubtful accounts are described as follows:

Period

Not yet due
Past due 1 month
Past due 2 - 3 months
Past due 4 - 6 months
Past due 7 - 12 months
Past due over 12 months

Allowance for doubtful accounts (%)
Automobile
Motorcycle
1
1
1
1
2
20
20
50
50
100
100
100

The allowance for doubtful accounts of hire-purchase receivables - automobile is calculated based on
outstanding balance past due not over 6 months less the value for collaterals at 80%, outstanding balance
past due 7-12 months less the value for collaterals at 50% and outstanding balance past due more than 12
months less no value for collaterals.
In addition, the Group adopts the principle of conservatism and, therefore, provides the additional general
allowance for doubtful accounts in 2018 at the rate of 1% on the outstanding balance of receivables in
order to cover the losses that may prove to be uncollectible in the future.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
DECEMBER
31, 2018 31,
AND2018
2017 and 2017
Other Trade Receivables
Other trade receivables are stated at their invoice values less allowance for doubtful accounts (if any)
Allowance for doubtful accounts equals to the estimated collection losses that may be incurred in the
collection of receivables. The estimated losses are based on historical collection experience coupled with
a review of the current status of existing receivables.
Merchandises
Merchandises, featuring motorcycles, are stated at the lower of cost (specific method) net of allowance
for diminution in value (if any) and net realizable value. Net realized value is the estimated selling price
in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to make the sale.
Allowance for diminution in value is estimated based on physical conditions of the deteriorated,
damaged, obsolete, and slow-moving merchandises (if any).
Asset Foreclosed
Asset foreclosed is stated at the receivable balance net of allowance for diminution in value.
The Group estimate allowance for diminution in value of asset foreclosed as follows:
•
•

Outstanding less than one year
Outstanding longer than one year

30%
100%

Investments in Subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using
the cost method and are stated at cost less allowance for impairment (if any).
Property, Plant and Equipment, Property for Lease, and Depreciation
Owned assets
Land is stated at cost less allowance for impairment (if any). Plant and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and allowance for impairment (if any). When assets are retired or disposed of,
their carrying values are eliminated from the accounts and any gain or loss resulting from their retirement
or disposal is included in the statement of comprehensive income. Costs of asset dismantlement, removal,
and restoration (if any) are included as part of asset cost and subject to depreciation.
Leased assets
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are
classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance leases is
capitalized at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the
inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are
apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant
rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the
statement of comprehensive income.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
DECEMBER
31, 201831,
AND2018
2017 and 2017
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line method over the
useful lives of each part of an item separately for each significant part of plant and equipment. The useful
lives of the assets are as follows:
Buildings and building improvements (for use and lease)
Buildings and building improvements on rented land
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles for use and for lease

20 years
10 years, 20 years, and over the lease terms
5 years and 10 years
5 years

No depreciation has been charged for land and construction in progress.
Depreciation methods, residual values, and useful lives are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate. In determining the depreciable amount, residual value of particular asset is
measured at amount estimated receivable currently for the asset if the asset is already of the age and in
the condition expected at the end of its useful life.
Intangible Assets
Leasehold rights
Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any),
which are amortized on a straight-line method over the useful lives which are the lease terms.
Software licenses
Software licenses are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any),
which are amortized on a straight-line method over the useful lives of 5 years.
Amortization
Amortization is charged as part of administrative expenses in the statement of comprehensive income on
a straight-line method over the useful lives of particular intangible assets. Intangible assets with an
indefinite useful life (if any) are not amortized but are tested for indication of impairment at each
reporting date. Amortization methods, residual values, and useful lives are reviewed at each financial
year-end and adjusted if appropriate.
Impairment of Assets
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts (the
higher of asset’s fair value less costs to sell or value in use) shall be estimated and reviewed. The review
is made for individual assets or for the cash-generating unit.
In case that the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the Group recognizes the
impairment losses by reducing the carrying amount of the asset to its recoverable amount and by
recording the devaluation in the statement of comprehensive income. The reversal of impairment losses
recognized in prior years is recorded as part of other income when there is an indication that the
impairment losses recognized for the assets no longer exist or have decreased. The reversal of the
impairment losses shall not exceed the carrying amount of the asset, net of depreciation or amortization,
that would have been determined had no impairment losses been recognized for the asset in prior years.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
DECEMBER
31, 201831,
AND2018
2017 and 2017
Trade and Other Payables
Trade and other payables are stated at cost.
Employee Benefits
Short-term benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to social security fund are recognized as an expense upon
their occurrences and on an accrual basis.
Post-employment benefits
Obligations on defined contribution plan which is the provident fund are recognized as an expense in the
statement of comprehensive income when contribution to the fund on an accrual basis.
Obligations on post-employment benefits which are defined benefit plan that will be settled to the
employees upon retirement or termination are calculated by estimating the amount of future benefits that
employees have earned in return for their service in the prior and current periods. The benefits are
discounted using the project unit credit method to determine present value of obligations. The calculation
is annually performed, or at least every three years, by the qualified actuary. Expenses from the estimated
liability for post-employment benefits, recognized as part of administrative expenses in the statements of
comprehensive income, comprise current service cost, interest cost, past service cost (if any) which are
presented as profit or loss items, and actuarial gain/loss on measurement which is presented as other
comprehensive income item.
Provisions
A provision is recognized in the statement of financial position when the Group has a present legal or
constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits
will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where
appropriate, the risks specific to the liability.
Fair Value Measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date. Principal market is the market with the
greatest volume and level of activity for the asset or liability. Market participants comprise buyers and
sellers in the principal or most advantageous market for the asset or liability whereby market participants
are independent of each other, knowledgeable and having a reasonable understanding, able to enter into a
transaction for the asset or liability, and willing to enter into a transaction for the asset or liability.
To increase the consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures in the
financial statements, the fair value hierarchy is categorized into 3 levels with respect of the inputs to
valuation techniques used to measure the fair value. The fair value hierarchy gives the highest priority to
quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (“Level 1 inputs”), secondary
priority to other observable inputs (“Level 2 inputs”), and the lowest priority to unobservable inputs
(“Level 3 inputs”).
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Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the
entity can access at the measurement date.
Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset
or liability, either directly or indirectly.
Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
Revenue Recognition
Interest income from hire-purchase receivable is the unearned interest income and is systematically
recognized as income in each installment period based on the effective interest rate method. Income from
each installment is recognized on an accrual basis (based on the due date of the installment irrespective of
actual collection). The Group ceases recognition of income when receivables are overdue more than 3
installments, unless there is an indication of inability to repay, where income recognition is ceased
immediately.
Interest income from loan receivables and nano finance receivables is the unearned interest income and is
recognized as income under the time proportion based on the effective interest rate method.
Sales are recognized as revenue when the significant risks and rewards of ownership have been
transferred to buyer. No revenue is recognized if there is continuing management involvement with the
goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs
or the probable return of goods.
Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease term.
Dividend income is recognized on the date the Group’s right to receive payments is established which in
the case of investment in quoted securities is usually the ex-dividend date.
Other interest income is recognized on a time proportion basis that reflects effective yield on the asset, if
significant.
Other income is recognized on an accrual basis.
Expense Recognition
Payments made under operating leases are recognized in the statement of comprehensive income on a
straight line basis over the lease term.
Other expenses are recognized on an accrual basis.
Income Tax
Income tax on the profit or loss for the year, which is recognized in the statement of comprehensive
income, is current tax and deferred tax.
Current tax
Current tax is the amount of tax payable or recoverable which is calculated from taxable profit or loss for
the year, using tax rates enacted at the statement of financial position date, and any adjustment to tax
payable in respect of previous years.
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Deferred tax
Deferred tax is provided on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities
for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Temporary differences are
not recognized for the initial recognition of assets and liabilities that affect neither accounting nor taxable
profit to the extent that they will probably not reverse in the foreseeable future. The amount of deferred
tax provided is based on the expected manner of realization or settlement of the carrying amount of assets
and liabilities, at the tax rates that are expected to apply to the period when the deferred tax asset is
realized or the tax liability is settled based on tax rates that have been enacted as at the statement of
financial position date.
A deferred tax asset is recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be
available against which the asset can be utilized. Deferred tax asset is reduced to the extent that it is no
longer probable that the related tax benefit will be realized.
Use of Estimates
In order to prepare financial statements in conformity with the accounting standard and the financial
reporting standards in Thailand, management needs to make estimates and set assumptions that affect
income, expenditure, assets and liabilities in order to disclose information on the valuation of assets,
liabilities and contingent liabilities. Actual outcomes may, therefore, differ from the estimates used.
The estimates and underlying assumptions used in the preparation of these financial statements are
reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which
the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future
periods if the revision affects both current and future periods.
The significant estimates and underlying assumptions used in preparation of these financial statements
which may be affected by significant uncertainty are as follows:
•
Allowance for doubtful accounts of trade receivables and other receivables
•
Allowance for losses on diminution in value of merchandises and asset foreclosed
•
Useful lives and residual values of building and equipment, property for lease and intangible assets
•
Assumptions used in calculation and estimate of liability for post-employment benefits
•
Expected periods that deferred tax assets will be realized and the amount of benefits to be derived
from accumulated tax losses
•
Fair values and fair value measurements of financial assets, financial liabilities and financial
instruments.
Basic Earnings per Share
Basic earnings per share is calculated by dividing profit attributable to owners of the parent by the
weighted average number of common shares outstanding during the year.
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4.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties are those parties controlled by the Company or have power control over the Company,
directly or indirectly or significant influence, to govern the financial and operating policies of a company.
Types of relationship of related parties are as follows:
Name of Companies

Type of Business

Sinthonglor Company Limited

Holding company

C. V. A. Company Limited

Hire-purchase motorcycle and
related services
Hire-purchase automobile
Debt collection and forfeiture services
and vehicle modification services
Nano finance business
Hire-purchase motorcycle business

Chayapak Company Limited
Stone Collector Co., Ltd. (formerly TK
Debt Services Co., Ltd.) (see Note 10)
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (Lao PDR)
Suosdey Finance PLC. (Cambodia)
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
(Myanmar)
S. P. International Co., Ltd.
SPSU Public Co., Ltd.
Lexus Bangkok Co., Ltd.
Toyota Pathumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd.
Napas Co., Ltd.
Thitiphol Co., Ltd.
Software Development Company Limited

Hire-purchase motorcycle business
Microfinance business
Sale of automobile and related services
Holding company
Sale of automobile
Sale of automobile and related services
Transportation service for motorcycle
Sale of spare parts of motorcycle
Sales of computer and services relating
to computer programs

Type of Relationship
Major shareholder and
Co-directors & Co-shareholders
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary (in 2017 until the
beginning of 2018)
Subsidiary
Subsidiary through direct and
indirect shareholding
Subsidiary
Subsidiary
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders

Pricing policies for each transaction with related parties are as follows:
Type of Transaction
Interest income
Dividend income
Other income
Rental and services
Management fee
Utility expenses
Stationery expense
Other expenses
Service expenses
Interest expense
Key management’s remunerations
Purchase of vehicles for hire-purchases
Purchase of vehicles for use
Purchase of office equipment
Purchase of computer program
Sales of vehicles for use
Sales of office equipment

242

Pricing Policies
MOR - 3% for domestic and 6% per
annum in abroad
At amount approved for declaration
Cost
Contract price
Contract price
Cost
Cost
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
MOR - 3% for domestic and 6% per
annum in abroad
Mutually agreed prices
Market price
Market price
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
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Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as
follows:

Interest income
Subsidiaries
Other income
Subsidiaries
Rental and services
Subsidiaries
Related companies
Total
Management fee
Related companies
Utility expenses
Related companies
Stationery expense
Related companies
Other expenses
Related companies
Service expenses
Subsidiaries
Related company
Total
Interest expense
Subsidiaries
Directors
Total
Key management’s remunerations
Short-term benefits
Post-employment benefits
Total
Purchase of vehicles for hirepurchases
Related companies
Purchase of vehicles for use
Related companies
Purchase of office equipment
Related companies
Purchase of computer program
Related companies
Sales of vehicles for use
Related company
Sales of office equipment
Related person

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
-

-

31,043

19,411

-

-

65

62

35,405
35,405

35,071
35,071

864
35,405
36,269

864
33,699
34,563

10,200

10,200

8,400

7,200

3,564

3,666

3,564

3,666

10,471

2,233

10,231

2,036

15,274

13,561

13,925

10,720

23,734
23,734

-

122,875
22,995
145,870

133,410
133,410

2,133
2,133

-

18,417
18,417

17,521
17,521

40,696
484
41,180

39,546
1,022
40,568

40,696
484
41,180

39,546
1,022
40,568

105,151

285,234

20,753

458

20,753

458

5,336

215

5,336

215

-

-

1,604

-

1,604

-

262

-

262

-

6

-

6

-
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Significant outstanding balances with related parties as at December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Receivables and short-term loans
Accrued interest
Subsidiaries
Advances
Subsidiaries
Short-term loans
Subsidiaries
(interest rate at 4.125% and 6% p.a. in
2018 and 4.125 - 4.375% p.a. in 2017)
Total
Payables and short-term loans
Accrued interest expenses
Subsidiary
Directors
Total
Accrued expenses
Subsidiaries
Related companies
Total
Short-term loans
Subsidiaries
(interest rate at 4.125% p.a. in 2018 and
4.125 - 4.375% p.a. in 2017)
Directors (interest rate at 6% p.a. in
2018 and non-interest bearing in 2017)
Total
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
-

-

6,406

1,441

-

-

4,754

3,325

-

-

612,710
623,870

596,272
601,038

-

1,628
1,628

1,500
1,500

9,452
2,113
11,565

10,942
1,341
12,283

467,490

431,490

467,490
480,683

431,490
445,273

2,133
2,133
2,408
2,408

45,639
45,639
50,180

1,597
1,597

38,060
38,060
39,657

Movements of loans from and loans to related parties during the year are as follows:
December 31,
2017
Short-term loans from related persons
Directors

38,060

Consolidated (In Thousand Baht)
Increase
12,412

Decrease
4,833

December 31,
2018
45,639

The Company Only (In Thousand Baht)
December 31,
December 31,
2017
Increase
Decrease
2018
Short-term loans to subsidiaries
Suosdey Finance PLC.
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Chayapak Co., Ltd.
Total

110,286
81,986
404,000
596,272

46,895
122,589
20,000
189,484

20,046
153,000
173,046

157,181
184,529
271,000
612,710

Short-term loans from subsidiary
C.V.A. Co., Ltd.

431,490

110,000

74,000

467,490
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As at December 31, 2018 and 2017, the Company has been guarantor for (1) short-term loan credit
facilities granted by a local bank to Chayapak Co., Ltd. amounting to Baht 600 million, (2) short-term
loan credit facilities granted by a local bank of Suosdey Finance PLC. amounting to USD 6 million
(drawdown of approximately USD 1.7 million as at December 31, 2018) and long-term loan credit
facilities granted by other two banks in Cambodia of such subsidiary amounting to USD 21 million
(drawdown of approximately USD 9.2 million as at December 31, 2018) and (3) loan credit facilities
granted by a bank in Lao PDR of Sabaidee Leasing Co., Ltd., amounting to Kip 4,952 million (pertaining
to the former 61.9% of shareholding) and Kip 13,600 million (pertaining to the new 80.5% of
shareholding) (not yet been drawdown as at December 31, 2018). There has been no intercompany
charge on these guarantees.
At the Board of Directors’ meeting on February 21, 2018, the Board of Directors passed the resolution to
approve the increase in amount of temporary advances for use as working capital in operations of foreign
subsidiaries, i.e. Suosdey Finance PLC., Sabaidee Leasing Co., Ltd., and Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd., totalling Baht 1,000 million, whereby the Company’s Management Board is
authorized to approve the payment of each advance under such amount.

5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
Consolidated

Cash
Current accounts and savings
deposits at banks
Total

6.

In Thousand Baht

2018
22,357

2017
11,645

The Company Only
2018
2017
16,206
6,366

415,656
438,013

181,165
192,810

241,600
257,806

67,028
73,394

HIRE-PURCHASE CONTRACT RECEIVABLES, LOAN RECEIVABLES AND NANO
FINANCE RECEIVABLES - NET

Hire-Purchase Contract Receivables
Consolidated (In Thousand Baht)
2018
Current

Total

Long-term

2017
Current

Total

Long-term

Hire-purchase contract
receivables

13,767,979

7,576,993

6,190,986

13,557,636

7,124,864

6,432,772

Less Unearned income

( 4,032,120)

(2,664,189)

(1,367,931)

( 4,058,862)

(2,599,170)

(1,459,692)

9,735,859

4,912,804

4,823,055

9,498,774

4,525,694

4,973,080

592,838)

( 365,757)

( 227,081)

553,599)

( 342,673)

( 210,926)

9,143,021

4,547,047

4,595,974

8,945,175

4,183,021

4,762,154

Net
Less Allowance for
doubtful accounts

(

Net

(

The Company Only (In Thousand Baht)
2018
Current

Total

Long-term

2017
Current

Total

Long-term

Hire-purchase contract
receivables

12,064,682

6,534,492

5,530,190

12,389,155

6,505,974

5,883,181

Less Unearned income

( 3,664,930)

( 2,383,961)

( 1,280,969)

( 3,857,900)

( 2,457,066)

( 1,400,834)

8,399,752

4,150,531

4,249,221

8,531,255

4,048,908

4,482,347

Net
Less Allowance for
doubtful accounts
Net

(

560,893)
7,838,859

(

344,789)
3,805,742

(

216,104)
4,033,117

(

537,136)
7,994,119

(

330,879)
3,718,029

(

206,257)
4,276,090
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Hire-purchase contract receivables at December 31, 2018 and 2017 (major contract terms are 1 - 5 years)
are aged by outstanding installment payments of each contract as follows:
Consolidated

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue longer than 12 months
Total
Less Allowance for doubtful
accounts
Net

2018
6,800,992
1,332,297
1,201,539
381,491
19,449
91
9,735,859
(

In Thousand Baht

The Company Only
2018
2017
5,677,021
5,477,670
1,214,238
1,341,385
1,154,216
1,290,516
354,277
421,684
8,399,752
8,531,255

2017
6,299,229
1,404,421
1,341,732
442,982
6,660
3,750
9,498,774

592,838)
9,143,021

(

553,599)
8,945,175

( 560,893)
7,838,859

( 537,136)
7,994,119

The Group determines allowance for doubtful accounts in line with the accounting policy for the year
2017. Such policy is not compliance with the accounting guidance for determination of allowance of
doubtful accounts for consumer finance business, which was mutually defined by the Securities and
Exchange Commission (SEC) and the Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand
(“ICAAT”) in 2004, because the Group is able to forfeit or repossess a portion of collaterals from
debtors. As at December 31, 2018, the Group had allowance for doubtful accounts at 6.09% (6.68% for
the Company only) of total hire-purchase contract receivables before deducting allowance for doubtful
accounts.
Loan Receivables
Consolidated (In Thousand Baht)
Total
96,539

74,904

( 12,837)

( 10,601)

83,702

64,303

Loan receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
doubtful accounts

2018
Current

(

3,682)

(

80,020

Net

Long-term
(

3,443)

(

60,860

Total

2017
Current

21,635

102,898

82,513

2,236)

( 14,109)

( 12,005)

19,399

88,789

70,508

239)

(

19,160

2,891)

(

85,898

2,749)

Long-term
20,385
(

2,104)
18,281

(

67,759

142)
18,139

The Company Only (In Thousand Baht)
Total
74,210

Loan receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
doubtful accounts
Net

246

2018
Current

(

9,061)

65,934
(

65,149
(

3,596)
61,553

Long-term

8,548)

(

57,386
(

3,408)
53,978
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(

Total

2017
Current

8,276

87,496

77,011

513)

( 11,156)

( 10,518)

7,763

76,340

66,493

188)
7,575

(

2,865)
73,475

(

2,741)

Long-term
10,485
(

638)
9,847

(

63,752

124)
9,723
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Loan receivables as at December 31, 2018 and 2017 are aged by outstanding installment payments of
each contract as follows:
In Thousand Baht
Consolidated

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue longer than 12 months
Total
Less Allowance for doubtful
accounts
Net

2018
63,113
10,999
6,401
2,727
333
129
83,702

2017
70,982
10,261
6,000
1,020
359
167
88,789

( 3,682)
80,020

( 2,891)
85,898

Company Only
2018
2017
47,496
59,218
9,849
9,886
5,873
5,691
1,469
1,020
333
358
129
167
65,149
76,340
(

3,596)
61,553

(

2,865)
73,475

The abovementioned loan receivables are receivables under loan agreements with terms between 1-5
years which are repayable monthly at the fixed equally amount per month. The characteristics of
agreements or contracts of such receivables are relevant to the hire-purchase contract receivables.
Nano Finance Receivables
Consolidated (In Thousand Baht)
Nano finance receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
doubtful accounts
Net

Total
718
( 66)
652
(

33)
619

2018
Current
718
( 66)
652
(

33)
619

Long-term
-

Total
778
( 70)
708
(

10)
698

2017
Current
778
( 70)
708
(

Long-term
-

10)
698

-

Nano finance receivables as at December 31, 2018 and 2017 are aged by outstanding installment
payments of each contract as follows:

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue longer than 12 months
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Net

Consolidated (In Thousand Baht)
2018
2017
561
664
43
38
34
6
11
3
652
708
( 33)
( 10)
619
698
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7.

OTHER TRADE RECEIVABLE

Other trade receivables aged by outstanding balances as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
88,402
76,066
87,236
74,772

Current

8.

ASSET FORECLOSED - NET
Consolidated and
The Company Only
(In Thousand Baht)
2018
2017
285,765
326,505
2,685
13,237
288,450
339,742
( 88,414)
( 111,189)
200,036
228,553

Balance not exceeding one year
Balance exceeding one year
Total
Less Allowance for diminution in value
Net

9.

RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS

As at December 31, 2018 and 2017, two local subsidiaries have collateralized their fixed deposits
totalling Baht 25 million with a local bank as guarantees for their overdraft lines with such bank.
As at December 31, 2018 and 2017, two foreign subsidiaries have collateralized their deposits totalling
approximately Baht 9.4 million and Baht 3.7 million, respectively, with the National Bank of each
country as guarantees for establishment and doing business in each country.

10.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR USING THE COST METHOD
Paid-up Share Capital
(In Thousand Baht)
2018
2017

The Company Only
Percentage of
Direct Shareholding
2018
2017

Cost of Investments
(In Thousand Baht)
2018
2017

C.V.A. Company Limited

50,000

50,000

99.99

99.99

49,993

49,993

Chayapak Company Limited
Stone Collector Co., Ltd.
(formerly TK Debt Services
Co., Ltd.)

40,000

40,000

99.99

99.99

43,993

43,993

-

99.99

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

50,000

50,000

99.99

99.99

49,997

49,997

41,061

21,015

60.98*

23.81*

25,049

5,003

132,209

34,945

99.95

99.80

132,145

34,881

-

99.00

-

4,658
305,835

-

700

-

-

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
(Lao PDR)
Suosdey Finance PLC.
(Cambodia)
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
(Myanmar)
Total

4,705

183,867

* Total percentage of direct and indirect shareholding through its two wholly-owned (99.99%)
subsidiaries is 80.50% in 2018 and 61.90% in 2017.
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At the Board of Directors’ meeting on August 10, 2017, the Board of Directors passed the resolution to
approve the budget for the increase in the authorized share capital of Suosdey Finance PLC. for an
additional amount of U.S. Dollar 1.5 million whereby such subsidiary increased its share capital and
registered the increase in share capital on March 29, 2018. In addition, at the Board of Directors’ meeting
on May 9, 2018, the Board of Directors passed the resolution to approve the budget for the increase in the
authorized share capital of such subsidiary for an additional amount of U.S. Dollar 1.5 million whereby
such subsidiary increased its share capital and registered the increase in share capital on December 20,
2018.
At the Board of Directors’ meeting on May 8, 2017, the Board of Directors passed the resolution to
approve the budget for the increase in the authorized share capital of Sabaidee Leasing Co., Ltd. for an
additional amount of Kip 5,000 million whereby such subsidiary increased its share capital and registered
the increase in share capital on March 26, 2018. As a result from this increase in share capital, the
percentage of shareholding in such subsidiary increased from 61.90% to 80.50%. In addition, at the
Board of Directors’ meeting on November 12, 2018, the Board of Directors passed the resolution to
approve the budget for the increase in the authorized share capital of such subsidiary for an additional
amount of Kip 5,000 million whereby such subsidiary was during the process to increase and register the
increase in share capital as at December 31, 2018.
At the Board of Directors’ meeting on September 27, 2017, the Board of Directors passed the resolution
to approve the Company to establish a new subsidiary at Bago City in the Republic of the Union of
Myanmar (“Myanmar”), i.e. “Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.” (“Mingalaba”), whereby the
Company and its director are shareholders of such company at the proportion of 99% and 1%,
respectively, and source of fund for this investment derived from the Company’s working capital.
Mingalaba was registered as a juristic company under the laws of Myanmar in April 2018 in order to
conduct its business relating to microfinance and other kinds of finance businesses in Myanmar.
Authorized share capital of Mingalaba comprises of 200,000 common shares at Kyat 1,000 par value,
totalling Kyat 200 million or approximately Baht 4.71 million. In addition, at the Board of Directors’
meeting on November 9, 2017, the Board of Directors passed the resolution to approve in principle for
the increase in authorized share capital (after completion of establishment and registration) of Mingalaba
to support the business expansion amounting to Kyat 1,320 million (approximately Baht 33 million)
whereby such subsidiary was during the process to increase and register the increase in share capital as at
December 31, 2018.
The Company sold its investment in TK Debt Services Co., Ltd. (“TKD”) to a non-related person at the
price of Baht 0.5 million and incurred loss on sales to the Group of approximately Baht 3.6 million which
was presented as a part of administrative expenses in the consolidated statement of comprehensive
income for the year ended December 31, 2018 whereby the Company registered the change of the
authorized directors and list of shareholders of such company in early February 2018. Near the end of
February 2018, TKD was registered the change in name to "Stone Collector Co., Ltd." The financial
performance of TKD for January 2018 to early February 2018 was not included in the accompanying
consolidated financial statements for the year ended December 31, 2018 of the Group in respect of the
insignificant amounts (in thousand Baht) as well as incurrence of undue costs to the Group if included.
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In addition, the financial performance for the year ended December 31, 2017 of TKD which was included
in the accompanying consolidated financial statements for the year then ended of the Group (after
elimination of inter-company transactions) is as follows:
Financial Performance for the
Years ended December 31, 2017 of TKD

Other income
Administrative expenses
Bad debt and provision for doubtful accounts
Loss for the year / Loss for the year attributable to the parent
Total comprehensive loss for the year / Total comprehensive loss for
the year attributable to the parent
Basic loss per share (Baht)

11.

In Thousand Baht
2,547
62,980
86
60,519
60,519
0.12

LONG-TERM LOANS TO OTHER PARTIES

Long-term loans to other parties
Less Current portion
Net

Consolidated and The Company Only
(In Thousand Baht)
2018
2017
58,030
64,601
( 55,225)
( 6,242)
2,805
58,359

This account represents the unsecured loans to 56 agents in 2018 and 59 agents in 2017. These loans bear
interest rate at 9% p.a. in 2018 and 2017 and mature during the years 2019 to 2021.
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12,617
77

97

24,144

-

12,617

24,124
20

-

December 31, 2018

24,009
115

24,221
24,221

24,221
-

-

12,617
12,617

Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2017
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2018
Accumulated depreciation
Balance as at December 31, 2016
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2017
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2018
Net book value
December 31, 2017

12,617
-

Land

Buildings and
building
improvements

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Cost
Balance as at December 31, 2016
Acquisitions

12.

72,883

86,955

(
479)
253,419

224,887
29,011

194,675
30,212

20,455
311,842
1,655
(
487)
13,292
326,302

288,933
2,454

Buildings and
building
improvements
on rented land

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2018 and 2017

DECEMBER 31, 2018 AND 2017

(

(

32,470

30,412

2,658)
112,200

5,883)
102,488
12,370

95,349
13,022

( 10,829)
132,900
14,578
( 2,808)
144,670

130,687
13,042

(

(

29,717

18,606

5,400)
93,963

1,748)
88,991
10,372

77,389
13,350

1,910)
107,597
21,863
( 5,780)
123,680

(

106,956
2,551

Consolidated (In Thousand Baht)
Furniture,
fixtures and
Vehicles for
office
equipment
use
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1,737

3,330

6,227

4,634
1,593

3,042
1,592

7,964
7,964

7,964
-

Vehicles
for lease

4,500

6,595

-

-

-

32

( 20,455)
6,595
11,197
( 13,292)
4,500

3,444
23,606

Construction
in progress

(

(

154,001

158,612

8,537)
489,953

7,631)
445,124
53,366

394,464
58,291

( 12,739)
603,736
49,293
( 9,075)
643,954

574,822
41,653

Total
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Cost
Balance as at December 31, 2016
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2017
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2018
Accumulated depreciation
Balance as at December 31, 2016
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2017
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2018
Net book value
December 31, 2017
December 31, 2018
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
-

7,802
7,802
7,802
7,802
7,802

Land

Buildings and
building
improvements

81,319
69,010

( 479)
246,355

219,653
27,181

191,040
28,613

280,298
219
20,455
300,972
1,588
( 487)
13,292
315,365

27,857
27,457

( 2,613)
105,264

( 5,883)
96,498
11,379

89,899
12,482

123,848
11,336
( 10,829)
124,355
11,118
( 2,752)
132,721

14,343
25,711

( 5,057)
83,218

( 1,748)
79,169
9,106

68,293
12,624

94,963
459
( 1,910)
93,512
20,854
( 5,437)
108,929

The Company Only (In Thousand Baht)
Buildings and
Furniture,
building
fixtures and
improvements
office
Vehicles for
on rented land
equipment
use
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6,596
3,229

-

-

-

3,445
23,606
( 20,455)
6,596
9,925
( 13,292)
3,229

Construction
in progress
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(

(

137,917
133,209

8,149)
450,128

7,631)
410,611
47,666

364,523
53,719

525,647
35,620
( 12,739)
548,528
43,485
( 8,676)
583,337

Total
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As at December 31, 2018 and 2017, cost of building and equipment of the Group that has been fully
depreciated but still in use amounting to approximately Baht 344.2 million and Baht 295.3 million,
respectively (Baht 321.6 million and Baht 275.1 million, respectively, for the Company only).

13.

INTANGIBLE ASSETS - NET
Consolidated (In Thousand Baht)
Leasehold
Software
Rights
Licenses
Total

Cost
Balance as at December 31, 2016
Acquisitions
Balance as at December 31, 2017
Acquisitions
Balance as at December 31, 2018
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2016
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2017
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2018
Net book value
December 31, 2017
December 31, 2018

8,731
689
9,420
395
9,815

58,751
1,339
60,090
1,717
61,807

67,482
2,028
69,510
2,112
71,622

8,049
469
8,518
472
8,990

49,797
3,655
53,452
2,834
56,286

57,846
4,124
61,970
3,306
65,276

902
825

6,638
5,521

7,540
6,346

The Company Only (In Thousand Baht)
Leasehold
Software
Rights
Licenses
Total
Cost
Balance as at December 31, 2016
Acquisitions
Balance as at December 31, 2017
Acquisitions
Balance as at December 31, 2018
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2016
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2017
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2018
Net book value
December 31, 2017
December 31, 2018

6,708
691
7,399
395
7,794

58,123
1,234
59,357
1,604
60,961

64,831
1,925
66,756
1,999
68,755

6,027
469
6,496
472
6,968

49,414
3,561
52,975
2,732
55,707

55,441
4,030
59,471
3,204
62,675

903
826

6,382
5,254

7,285
6,080

As at December 31, 2018 and 2017, cost of intangible assets of the Group that have been fully amortized
but still in use amounting to approximately Baht 57.4 million and Baht 51.6 million, respectively (Baht
55.3 million and Baht 49.3 million, respectively, for the Company only).
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14.

PROPERTY FOR LEASE AND ASSETS NOT USED IN OPERATIONS

A subsidiary has property for lease, comprising land and buildings, which were transferred from assets
not used in operations in March 2013 at the carrying amount. The details of such assets are as follows:

Cost
Land
Buildings and building
improvements
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings and building
improvements
Net

Balance as at
December 31,
2017

Consolidated (In Thousand Baht)
Movements during the Year
Addition
Deduction
Transfer

Balance as at
December 31,
2018

12,800

-

-

-

12,800

8,075
20,875

-

-

-

8,075
20,875

1,954
18,921

404

-

-

2,358
18,517

Depreciation for each of the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to approximately Baht
0.4 million.
The latest appraisal value of property for lease, appraised by The Valuation & Consultants Company
Limited using comparative market price method (Market Approach) as per their reports in August 2012,
amounted to approximately Baht 33.9 million.
Assets not used in operations consists of land and commercial buildings of the Company and a subsidiary
which are temporarily not used in operations as at December 31, 2018 and 2017, totalling approximately
Baht 14.3 million (Baht 5.7 million for the Company only). The latest appraisal value of such assets,
appraised by The Valuation & Consultants Company Limited using comparative market price method
(Market Approach) as per their reports in December 2015, amounted to totalling approximately Baht 69.6
million (Baht 30.2 million for the Company only).

15.

BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS
FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Bank overdrafts
Short-term loans from banks
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
27,823
65,200
21,181
55,775
70,143
642,819
15,003
549,709
97,966
708,019
36,184
605,484

As at December 31, 2018 and 2017, the Group had credit facilities with several financial institutions as
follows:
Bank overdrafts (million Baht)
Short-term loans (million Baht)
Short-term loans (million USD)
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2018
188.00
2,745.00
6.46

2017
191.50
2,545.00
3.60
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Such loans bear interest rates ranging between 2.25% - 7.12% p.a. in 2018 and 1.281% - 7.675% p.a. in
2017. In addition, the Company has to comply with the specified conditions of the loan facilities which
include maintaining Debt-to-Equity ratio at the rate not exceeding 7:1 for the annual separate financial
statements.
A portion of overdraft lines discussed above is secured by certain directors of the Group.
Overdraft lines of two local subsidiaries are secured by the fixed deposits as discussed in Note 9.

16.

LONG -TERM LOANS - NET

Long-term loans of a foreign subsidiary
Less Current portion
Net

Consolidated (In Thousand Baht)
2018
2017
237,273
40,238
( 137,873)
( 27,920)
99,400
12,318

As at December 31, 2018 and 2017, the subsidiary in Cambodia had long-term loans with two foreign
banks and a foreign bank, respectively, amounting to U.S. Dollar 7.275 million and U.S. Dollar 1.225
million, respectively. During 2018, such subsidiary was granted additional long-term loan credit facilities
amounting to U.S. Dollar 18 million (totalling U.S. Dollar 21 million as at the end of 2018), which is
guaranteed in full amount by the Company. These loans bear interest at LIBOR plus 3.75% and 4% p.a.
and interest is payable quarterly whereas loan principals are repayable during 2019 to 2020.

17.

DEBENTURES

Date of Issuance /
Year of Redemption
September 3, 2015 / 2018
May 16, 2016 / 2019
July 20, 2016 / 2019
September 1, 2016 / 2019
September 7, 2016 / 2019
February 28, 2017 / 2020
August 18, 2017 / 2020
February 23, 2018 / 2021
September 5, 2018 / 2021
September 21, 2018 / 2019
Total
Less Current portion
Net

Consolidated and The Company Only
Interest
Interest Rate
Number of Unit
Payment
Per Annum (%)
(Baht 1,000 Each)
Semi-annually
2.59
200,000
Semi-annually
2.15
600,000
Semi-annually
2.36
600,000
Semi-annually
2.41
500,000
Semi-annually
2.48
300,000
Semi-annually
2.83
1,000,000
Semi-annually
2.56
800,000
Semi-annually
2.27
600,000
Quarterly
2.64
70,000
Semi-annually
2.00
150,000

In Thousand Baht
2018
2017
200,000
600,000
600,000
600,000
600,000
500,000
500,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
600,000
70,000
150,000
4,620,000
4,000,000
( 2,150,000)
( 200,000)
2,470,000
3,800,000

As at December 31, 2018, the amount for issuance and offering of the Company’s debentures was totally
Baht 7,600 million, which was approved by the shareholders’ meetings in April 2016, September 2017 and
April 2018.
Under the conditions of the issuances of debentures, the Company has to comply with the specified
conditions which include maintaining Debt-to-Equity ratio at the rate not exceeding 7:1 for the annual
separate financial statements.
As at December 31, 2018 and 2017, such debentures had fair values totalling approximately Baht 4,627.3
million and Baht 4,028.6 million, respectively.
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18.

LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Group have obligations on post-employment benefits which were reassessed and recomputed by the
qualified actuary during 2017. Movements of liability for post-employment benefits for the year ended
December 31, 2018 and 2017 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
Liability for post-employment benefits as at January 1
39,605
27,287
33,262
20,919
Current service cost
1,955
2,789
1,685
2,414
Interest cost
925
1,204
793
1,018
Actuarial loss on measurement
14,375
14,225
Expense recognized in statement of comprehensive income
2,880
18,368
2,478
17,657
Employee benefits paid during the year
(10,819)
( 6,050)
( 9,591)
( 5,314)
Liability for post-employment benefits as at December 31
39,605
26,149
33,262
31,666
Significant assumptions used in calculation of liability for post-employment benefits are as follows:
- Discount rate
2.71% p.a.
- Salary escalation rate
5.66% p.a.
- Employee turnover rate
0% - 22% p.a.
The abovementioned actuarial loss on measurement in the 2017 consolidated financial statements
comprised of (1) loss from experience adjustment amounting to approximately Baht 14,350 thousand, (2)
gain from changes in demographic assumptions amounting to approximately Baht 5,989 thousand, and
(3) loss from changes in financial assumptions amounting to approximately Baht 6,014 thousand.
The abovementioned actuarial loss on measurement in the 2017 separate financial statements comprised
of (1) loss from experience adjustment amounting to approximately Baht 14,159 thousand, (2) gain from
changes in demographic assumptions amounting to approximately Baht 5,114 thousand, and (3) loss from
changes in financial assumptions amounting to approximately Baht 5,180 thousand.
The abovementioned changes in significant assumptions may affect the sensitivity of the balance of
provision or liability for post-employment benefits in respect of the information as per the calculation
report of the qualified actuary as follows:

Significant Assumptions
Discount rate
Salary escalation rate
Employee turnover rate

Liability May Increase (Decrease) from Changes
in Significant Assumptions (In Thousand Baht)
If Increased by 0.5%
If Decreased by 0.5%
Consolidated
The Company Only
Consolidated
The Company Only
( 929)
( 811)
985
861
1,211
1,045
( 1,150)
( 992)
( 1,383)
( 1,198)
1,569
1,361

During 2018, the National Legislative Assembly agreed and approved to edit some provisions of the
Labour Protection Act 1998 (B.E. 2541) which include the increase in compensations to be paid to the
employees whose working period have reached 20 years or above from previously equivalent to basic
wage of 300 days to 400 days. Such matter may trigger the increase in balance of the estimated liability
for post-employment benefits as at the end of 2018 of approximately Baht 9.1 million in the consolidated
financial statements and Baht 7.7 million in the separate financial statements.
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19.

PREMIUM ON SHARES AND LEGAL RESERVE

Premium on shares
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535, Section 51 requires the public company to set aside
share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account
(“premium on shares”). Premium on shares is not available for dividend distribution.
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires the public company to appropriate not less
than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any), to a reserve account
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the authorized share capital.
The legal reserve is not available for dividend distribution.

20.

OTHER INCOME

Bad debt recovery
Service income
Engagement fee income
Delay payment fee income
Collection fee income
Service charge income
Interest income
Others
Total

21.

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
224,102
271,372
222,452
267,370
212,609
222,851
210,328
219,874
61,062
67,979
60,955
67,914
52,824
50,797
51,493
48,068
52,103
48,075
51,304
46,573
32,905
30,488
32,666
30,175
6,345
6,757
36,880
25,686
28,027
30,818
19,251
24,680
669,977
729,137
685,329
730,340

EXPENSES BY NATURE

Bad debt and provision for doubtful accounts
Employee expenses
Finance costs
Depreciation and amortization
Cost of sales (merchandises)

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
1,066,780
903,004
1,038,775
885,985
796,929
751,225
696,233
671,676
129,291
111,813
135,313
123,868
57,074
62,818
50,870
57,749
9,487
10,844
9,487
10,844
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22.

INCOME TAX

Corporate income tax rate announced in Thailand and Cambodia is the same rate, i.e. 20%, whereas Lao
PDR is 24% and Myanmar is 30%.
As at December 31, 2018, a local subsidiary had tax loss carryforward amounting to approximately Baht
40.5 million whereby such loss carryforward is able to be used as tax credit until 2022.
Corporate income tax recorded as expense (income) for the years ended December 31, 2018 and 2017
consists of:

Income tax computed from accounting profit
Effects from non-deductible expenses
Effects from benefit of tax loss carryforward
Effects from additional deductible expenses
Current tax on taxable profit
Decrease (increase) in deferred tax assets
Income tax presented in statement of
comprehensive income
Increase in deferred tax assets from item
under other comprehensive income

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
104,627
121,456
74,468
102,983
12,901
32,170
8,546
22,273
(
173)
(
224)
( 8,281)
( 14,311)
( 8,026)
( 1,977)
109,074
139,091
74,988
123,279
1,246
( 7,093)
1,080
( 17,199)
110,320
-

131,998
( 2,875)

76,068
-

106,080
( 2,845)

Deferred tax assets presented in statements of financial positions as at December 31, 2018 and 2017
consist of:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2018
2017
2018
2017
Effects from non-deductible items from
- Allowance for doubtful accounts
- Allowance for diminution in value of asset
foreclosed
- Liability for post-employment benefits
Total

23.

114,386

109,489

112,900

108,002

17,683
6,333
138,402

22,238
7,921
139,648

17,683
5,229
135,812

22,238
6,652
136,892

DIVIDENDS

At the general shareholders’ meeting on April 25, 2018, the shareholders unanimously approved the
Company to pay dividends for the 2017 operations at Baht 0.52 per share, totalling Baht 260 million. The
Company paid such dividends to the shareholders on May 10, 2018.
At the general shareholders’ meeting on April 26, 2017, the shareholders unanimously approved the
Company to pay dividends for the 2016 operations at Baht 0.45 per share, totalling Baht 225 million. The
Company paid such dividends to the shareholders on May 18, 2017.
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24.

SIGNIFICANT FINANCIAL INFORMATION CLASSIFIED BY OPERATING SEGMENT

Statement of financial position and statement of income are significant financial and core information of
the Group that are provided regularly to the highest authority in decision-making operation and also used
in evaluation of financial performances of the segments. However, the Group has a single core operating
segment (being internal reporting segment) by product which is hire-purchase on automobile and
motorcycle for general retail customers whereby the business activities with respect of loans and nano
finance to the general retail customers are insignificant portion as compared to the entire volumes and
business activities. Accordingly, the accompanying financial statement do not include the operating
segment information on products and key customers.
Information on geographic areas
The subsidiaries in Cambodia and Lao PDR started their business activities near the end of 2014.
Currently, their operations have been insignificant portion as compared to the entire volumes and
business activities of the Group whereby the subsidiary in Myanmar had just been established and has not
yet started any business activities. Accordingly, the accompanying financial statements do not include the
operating segment information on geographic areas.
The Company and its subsidiaries incorporated in Thailand have no any non-current asset located in the
countries other than Thailand. However, as at December 31, 2018, the subsidiaries incorporated in
Cambodia, Lao PDR and Myanmar had fixed assets and intangible assets of which the carrying amounts
totalling approximately Baht 10.56 million, Baht 3.59 million and Baht 0.02 million, respectively, were
presented in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2018 (as at December
31, 2017 : Baht 10.66 million and Baht 1.76 million in Cambodia and Lao PDR, respectively).

25.

FINANCIAL INSTRUMENTS

The Group is exposed to the normal business risks relating to credit risk, interest rate risk, and foreign
currency risk. The Group does not use derivative financial instruments for hedging or trading purposes
and there was no significant change in risk management policy relating to financial instruments during
2018 and 2017.
Credit risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in a
financial loss to the Group. To control the risk, the Group has a prudent credit control policy, constant
follow up of receivables, various numbers of customer base, as well as deposits, advances, and hirepurchased vehicles as collateral. Therefore, the management of the Group does not anticipate losses from
debt collection in excess of the allowance for doubtful accounts which is already accounted for in the
accompanying financial statements.
Interest rate risk
Interest rate risk arises from the potential change in interest rates. However, the Group expects that the
interest rate risk is not significant since a portion of deposits at banks are current accounts while saving
deposits as well as loans receivables / payables and debentures carry interest at the rates approximate the
current market rates. Significant information regarding interest rates and due dates were disclosed in each
related areas in the accompanying financial statements.
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Foreign currency risk
The Group has certain foreign currency transactions that give rise to exposure to risk from fluctuations in
foreign exchange rates. However, the management believes that the foreign exchange rate risk is not
significant because of small volumes and insignificance of foreign currency transactions of the Group.
Hence, no derivative financial instrument was used to mitigate this risk.
Fair value measurements
As at December 31, 2018 and 2017, the Group had no any asset or liability that is measured and presented
at fair value (both on a recurring or non-recurring basis) in the statements of financial position,
accordingly, there was no disclosure relating to the valuation techniques and inputs used to develop
measurements.
However, the Group had liabilities not measured and presented at fair value in the statements of financial
position as at December 31, 2018 and 2017 but for which related quantitative information of fair value is
disclosed in the financial statements as follows:

Item in the Financial Statements
Debentures

Fair Value - Consolidated and
the Company Only (In Million Baht)
2018
2017
4,627.3
4,028.6

Fair Value Hierarchy
Level 1 inputs

Other than the abovementioned matters, the following assumptions were used by the Group in measuring
the fair values of financial assets and financial liabilities:
Cash and cash equivalents, bank overdrafts, nano finance receivables, trade receivables and payables,
other receivables and payables, current portions of loan receivables and payables, and restricted deposits
at financial institutions had carrying values that did not materially differ from their fair values because
these financial assets and liabilities will mature in a short-term period or bear interest at the rates
approximate market rates.
Long-term hire-purchase contract and loan receivables as well as long-term loan receivables and payables
are not practicable to estimate the proper fair values without incurring excessive expenses and costs to the
Group.

26.

COMMITMENTS

As at December 31, 2018, the Group had commitments on lease and service agreements for office
premises and branches whereby the related lease and service fees are committed to pay as follows:
•
Due for payments within one year
44.0 million Baht
•
Due for payments after one year but not exceeding five years
37.6
•
Due for payments beyond five years
0.2
•
Total
81.8 million Baht

27.

CAPITAL MANAGEMENT

Significant objectives of the Group’s capital management are to ensure that it has appropriate financial
and capital structures as well as maintaining the financial liquidity and ability to continue its businesses
as a going concern. The Group did not have any significant change relating to capital management policy
during 2018 and 2017.
As at December 31, 2018 and 2017, the Group’s Debt-to-Equity ratio was 1.12:1.00 and 1.09:1.00,
respectively (1.31:1.00 and 1.30:1.00 for the Company only, respectively).
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28.

REGISTERED EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND

The Company and a subsidiary have contributory registered provident fund in accordance with the
Provident Fund Act, B.E. 2530 (1987). Membership to the fund is on a voluntary basis. Under the plan,
the Company, subsidiary, and employees contribute an amount equivalent to 3% of the employee basic
salary to the fund. The fund will pay back the provident fund to employees in accordance with the
conditions stated in the policies of provident fund regulations.
The Group’s contributions, which were recorded as part of administrative expenses each for the years
ended December 31, 2018 and 2017, amounted to totalling approximately Baht 0.4 million (same amount
for the Company only).

29.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

At the Board of Directors’ meeting on February 26, 2019, the Board of Directors passed the resolutions
to approve the following significant matters that will be proposed to the shareholders in the upcoming
shareholders’ meeting to be held in April 2019:
1)

Declaration of dividends for the 2018 operations at Baht 0.45 per share, totalling Baht 225 million,
with the specified date for dividend payment on May 15, 2019.

2)

Increase in amount for issuance and offering of debentures by Baht 2,000 million.

30.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been approved to be issued by the Company’s Board of
Directors’ meeting on February 26, 2019.
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