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•	 ผลการประเมิน	AGM	เป็น	1	ใน	74	บริษัท	จากจ�านวน
	 บริษัทจดทะเบียน	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

•	 เข้าซื้อหุ้น	ร้อยละ	99.99	จากบริษัทเซทเทเลม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
		 และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 ผลการประเมนิ	AGM	เป็น	1	ใน	64	บรษิทั	จากจ�านวนบรษิทัจดทะเบยีน	
	 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)

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

•	 เข้าซ้ือหุน้จ�านวนร้อยละ	99.99	จากบรษิทั	ซี.ว.ีเอ.	และขยายขอบเขต
	 การให้บริการในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
•	 Acquired	99.99%	of	CVA	and	expand	its	coverage	area	in
		 Central	&	Eastern	parts	of	Thailand

•	 ริเริ่มโครงการประกันภัย	เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ	ซึ่งต่อมา
	 ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติส�าหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
•	 Initiated	“Motorcycle	Insurance	Program”	which	later	
	 becomes	the	standard	practice	for	motorcycle	
	 Hire-Purchase	business

•	 ได้รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
		 ส�าหรับสัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรม
	 จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
•	 Received	award	on	consumer	rights	
	 protection	on	HP	contract	from	
	 the	Office	of	the	Consumer	
	 Protection	Board

•	 เข้าซื้อหุ้น	ร้อยละ	99.99	จาก
	 บริษัทชยภาค	เพื่อขยายฐานธุรกิจ
	 เข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
•	 เพิ่มทุนจดทะเบียนและ
	 ทุนช�าระแล้ว	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)
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ความส�าเร็จของบริษัท
SUCCESS OF COMPANIES

•	 ฐิติกร	ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน	
	 1	ล้านบาท	เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการ
	 สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์และรถยนต์
•	 TK	was	established	with	1	million	
	 baht	registered	capital	to	provide	
	 motorcycle	&	automobile	
	 Hire-Purchase

2515•1972



2557•2014

•	 มีสาขา	รวมทั้งสิ้น	92	สาขา	ครอบคลุม	57	จังหวัด
•	 ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	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.

•	 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในประเทศพม่า
•	 ขยายเพิ่ม	3	สาขา	รวมเป็น	6	สาขา	ในประเทศกัมพูชา
•	 เป็น	1	ใน	193	บริษัทจดทะเบียน	ที่ได้รับการประเมินการก�ากับดูแล
	 กิจการที่ดี	ระดับ	5	ดาว
• Recieved	Microfinance	Business	License	in	Myanmar	
	 “Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.”
• Expand	3	branches	Extensive	6	branches,	Cambodia	through	
	 Suosdey	Finance
• TK	is	1	of	the	193	listed	companies	to	receive	an	
	 5-Stars	Corporate	Governance	Scoring	appraised	
	 by	Thai	Institute	of	Directors	Association	(IOD)

•	 ทริสเรทติ้ง	จัดอันดับเครดิต	TK	ที่ระดับ	A-	(แนวโน้มคงที่)
•	 จดัตัง้บรษิทัย่อย	“ทเีค	เงนิทนัใจ	จ�ากดั”	ด้วยทนุจดทะเบยีน	50	ล้านบาท	
		 เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
•	 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

•	 1	ใน	13	บรษิทัจดทะเบยีน	
	 ที่ได้รับรางวัล	“Investors	
	 Choice	Award”	จาก
	 สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย
•	 จัดตั้งบริษัทย่อย
	 ในต่างประเทศแห่งแรก	
	 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.”	 2561•2018

2559•2016 2562•2019

•	 ขยายเพิ่ม	3	สาขา	คือ	สาขา	Kampong	Cham,	Svay	rieng	
	 และ	Kampong	Speu	ในประเทศกัมพูชา
•	 ฉลองครบรอบ	45	ปีของการก่อตั้งบริษัท
•	 อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อย	“Mingalaba	Thitikorn	
	 Microfinance	Co.,	Ltd.”	ในประเทศเมียนมา
•	 ด�าเนินการขายหุ้นสามัญบริษัทย่อย	
	 “บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด”
• Expand	three	branches	in	Kampong	Cham,	Svay	rieng	
	 and	Kampong	Speu,	Cambodia	through	Suosdey	Finance
• Celebrate	45th	years	Anniversary
• 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.”

•	 1	ใน	12	บริษัทจดทะเบียน	ที่ได้รับ
	 รางวัล	“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	

2558•2015

2560•2017
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2562
2019
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สินทรัพย์ / Assets

สินทรัพย์รวม	/	Total	Assets 9,163.3 10,578.4 10,018.2

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ	/	Account	Receivables	(Net) 7,494.1 9,460.9 9,107.8

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น / Liabilities & Shareholders’ Equity

หนี้สินรวม	/	Total	Liabilities 3,839.7 5,500.6 5,232.9

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	/	Bank	O/D	and	Loans 3,347.5 4,955.2 4,748.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น	/	Total	Equity 5,323.6 5,077.8 4,785.3

ผลการด�าเนินงาน / Income Statement

รายได้รวม	/	Total	Revenue 3,719.1 3,871.8 3,653.6

รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ	/	Hire-Purchase	and	Loan	Income	(Net) 2,983.8 3,192.1 2,913.3

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	/	Total	Expenses 2,955.6 3,221.1 2,926.7

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิหลังภาษี	(งบรวม)	/	Net	Profit	(Loss)	After	Tax	(Consolidated) 504.5 401.1 466.9

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิหลังภาษี	(งบเฉพาะกิจการ)	/	Net	Profit	(Loss)	After	Tax	(The	Company) 270.8 284.6 408.8

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร / Profitability Ratio

อัตราดอกเบี้ยรับ	(%)	/	Interest	Income	(%) 35.9 35.0 34.8

อัตราดอกเบี้ยจ่าย	(%)	/	Interest	Expenses	(%) 3.0 2.7 2.7

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(%)	/	Spread	(%) 32.9 32.4 32.1

อัตราก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	(%)	/	Net	Profit	(Loss)	Margin	(%) 13.6 10.5 12.8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	/	Return	on	Equity	(%) 9.7 8.1 10.0

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน / Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	/	Return	on	Assets	(%) 5.1 3.9 5.0

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	/	Assets	Turnover	(Times) 0.4 0.4 0.4

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	/	Debt	to	Equity	(Times) 0.7 1.1 1.1

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้	(เท่า)	/	Lending	to	Borrowing	(Times) 2.2 1.9 1.9

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	งบเดี่ยว	/	Dividend	Payout	(%)	(Company	only) 79.1 75.9 63.6

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	งบรวม	/	Dividend	Payout	(%)	(Consolidate) 56.1 55.2 55.7

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
FINANCIAL HIGHLIGHTS 

หน่วย	:	ล้านบาท
Unit:	THB	in	Million
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รายได้รวม (ล้านบาท)

Total Revenue (THB in Million)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

Total Equity (THB in Million)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซ้ือ (ล้านบาท)

Account Receivables (Net) (THB in Million)

5,077.83,871.8
5,323.6

7,494.1
3,719.1

9,460.9

4,785.3
9,107.8

3,653.6



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวแบบชะลอตัวลงในปี	 2562	 ตัวเลขการส่งออก 

ไม่สามารถขยายตัวต่อเนื่องได้เป็นปีที่	 4	 หลังจากขยายตัวต่อเนื่องติดกัน	 3	 ปี	 ต้ังแต่ 
ปี	2559-2561	 โดยในปี	2562	ตัวเลขส่งออกลดลง	2.8%	ซึ่งปัจจัยลบหลักๆ	 เกี่ยวเนื่อง 
มาจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี	อกีทัง้เงนิบาทแขง็ค่ามากเป็นอนัดบัต้น
ของสกุลเงินของโลก	 โดยในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมาเงินบาทแข็งค่าจาก	 35.80	 บาทต่อ	 USD	 
ในช่วงต้นปี	2560	มาอยู่ที่	30.59	บาทต่อ	USD	ในช่วงสิ้นปี	2562	หรือแข็งค่าขึ้น	17.04%	
เมื่อเทียบกับเงิน	USD	และในปี	2562	 เงินบาทแข็งค่าจาก	32.14	บาทต่อ	USD	ในช่วง 
ต้นปี	2562	มาอยู่ท่ี	29.89	บาทต่อ	USD	ในสิน้ปี	2562	หรอืแขง็ค่าขึน้	7.53%	เมือ่เทยีบกบั
เงิน	 USD	 ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออก	 และความสามารถในการแข่งขันกับ 
ประเทศอื่นๆ	 และภาคการส่งออกมีมูลค่าประมาณ	 70%	 ของ	 GDP	 ไทย	 อีกทั้งราคา 
น�้ามันดิบโลก	WTI	 ในปี	 2562	 เฉลี่ยอยู่ในระดับ	USD	57.05	ต่อ	 Barrel	 ซึ่งราคาเฉลี่ย 
ลดลงจาก	USD	 64.90	 ต่อ	 Barrel	 ในปี	 2561	 ท�าให้สินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย	 
เช่น	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	 อ้อย	 และน�้าตาล	 มีราคาลดลง 
ในด้านการส่งออกข้าวของประเทศท�าได้	 9.5	 ล้านตัน	 ลดลง	 14.3%	 จากปีก่อนหน้า	 
และเป็นผูส่้งออกอนัดบัสองรองจากอนิเดยีเป็นปีที	่4	ประกอบกบัภาวะภยัแล้งซึง่เริม่ส่งผล
ตัง้แต่ช่วงครึง่ปีหลงั	2561	ต่อเนือ่งมาถงึปัจจบุนั	และตามการพยากรณ์คาดว่าวิกฤตภัยแล้ง
จะหนักขึ้นในปี	2563	และคาดว่าจะเป็นภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ	50	ปี	ซึ่งจะกระทบกับ
ภาคการเกษตรโดยตรงเนือ่งจากมปีระชาชนทีป่ระกอบอาชพีด้านการเกษตรถงึ	12.3	ล้านคน	
หรือเป็นสัดส่วน	 32.54%	 ของคนท�างานทั้งหมด	 36.5	 ล้านคน	 อีกทั้งหนี้ครัวเรือนไทย 
ทีเ่คยสูงสุดท่ี	81.1%	ในไตรมาส	4	ปี	2558	มกีารปรบัตวัลดอย่างช้าๆ	แต่ยงัคงอยูใ่นระดับสงู
ถึง	79.1%	ของ	GDP	ในไตรมาส	3	ปี	2562	ท�าให้การใช้จ่ายในประเทศไม่สามารถฟื้นตัว
ได้ในระยะส้ันส�าหรบัผู้มีรายได้น้อยซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	ภาคการท่องเท่ียว
ถือเป็นรายได้ส�าคัญของประเทศมีสัดส่วนประมาณ	 12%	 ของ	 GDP	 และท�ารายได ้
1.95	ล้านล้านบาทในปี	2562	เติบโต	4.12%	เมื่อเทียบกับปี	2561	กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬารายงานว่าในปี	 2562	 มีนักท่องเที่ยวจ�านวน	 39.77	 ล้านคน	 เพิ่มขึ้น	 4.06% 

Dear Shareholders,
In	2019,	the	deceleration	in	Thailand’s	economic	growth	partly	resulted	

from	decline	in	export	figures.		Export	sector	could	not	maintain	its	momentum	
for	 the	 fourth	 consecutive	 year	 after	 reported	 growth	 during	 2016-2018. 
In	 2019,	 export	 figures	were	 recorded	 at	 a	 negative	 2.8	 percent	 attributed	
mainly	to	the	trade	tensions	between	the	United	States	and	China	together	
with	the	baht’s	appreciation.	During	the	past	three	years,	Thai	Baht	rose	17.04%	
against	the	US	dollar	from	35.8	Baht	per	US	dollar	in	beginning	of	2016	to	30.59	
Baht	per	US	dollar	in	late	2019,	making	it	one	of	the	best-performing	currencies	
of	 the	year.	Thai	Baht	was	up	7.53	per	cent	 from	32.14	Baht	per	US	dollar	
during	the	beginning	of	2019	to	29.89	Baht	per	US	dollar	at	the	end	of	2019	
hurting	exports	sector	which	accounted	for	70%	of	GDP	due	to	loss	of	price	
competitiveness.		Average	crude	oil	price	(WTI)	for	the	year	2019	was	USD	57.05	
per	 Barrel,	 which	 decreased	 from	USD	 64.9	 per	 Barrel	 in	 2018,	 resulted	 in	
lower	prices	of	major	agricultural	products	in	Thailand	such	as	rubber,	palm,	
tapioca,	corn,	cane	and	sugar.	Thailand	exported	9.5	million	tons	of	 rice	or	 
14.3%	decrease	from	last	year,	which	made	Thailand	the	world	second-largest	
rice	exporter	after	 India	for	fourth	consecutive	year.		Severe	drought	events	
incurred	since	second	half	of	2018	and	is	predicted	to	be	worse	 in	2020	or 
the	worst	 drought	 in	 50	 years	 adding	 pressure	 to	 the	 agricultural	 sector. 
This	 directly	 affected	 12.3	million	 agricultural	 workers	 or	 32.54%	 of	 total	 
workers	 (36.5	million	persons).	 	Thai	household	debt	persistently	high	 level	 
at	79.1%	of	GDP	in	third	quarter	of	2019,	slightly	decreased	from	the	highest	 
at	81.1%	of	GDP	in	fourth	quarter	of	2018,	resulted	in	the	decline	in	domestic	
consumption	 particularly	 low-income	 households,	 which	 are	 the	majority	 
of	 Thai	 population.	 Tourism	 sector	 remain	 an	 important	 source	of	 revenue	 
to	Thailand,	accounted	for	1.95	trillion	Baht	or	12%	of	GDP	in	2019,	of	which	
risen	4.12%	from	the	previousyear.	The	Ministry	of	Tourism	and	Sports	reported	
number	of	tourists	of	39.77	million	or	4.06%	increase	from	2018	and	expected	
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สารจากประธานกรรมการ
MESSAGE FROM CHAIRMAN OF THE BOARD

ในปี 2562 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่าย
ลดลง 2 ปีต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดรถยนต์
ไม่สามารถขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่าย
1,719,373 คัน 

In 2019, motorcycle market contracted for 
the second consecutive year whereas 
automobile market could not maintain 
its growth momentum for the third 
consecutive year. Motorcycle sales was 
1,719,373 units 



และในปี	2563	มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวสูงขึ้นถึง	40.8	ล้านคน	เพิ่มขึ้น	2.5%	
โดยทางกระทรวงมีนโยบายกระจายรายได้ท่องเที่ยวไปยังเมืองรองในประเทศไทย	 ส่วน 
ด้านการลงทุนในปี	 2562	 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 (Board	 Of 
Investment)	 รวมทั้งสิ้น	 756,100	 ล้านบาท	 ลดลง	 16.7%	 ในปีที่ผ่านมาประเทศไทย 
ได้รัฐบาลทีม่าจากการเลือกตัง้เมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2562	โดยนายกรฐัมนตรี	พลเอกประยทุธ์	
จันทร์โอชา	 มีนโยบายลงทุนต่อเน่ืองในโครงการพื้นฐานมูลค่า	 1.47	 ล้านล้านบาท	 
ประกอบด้วย	(1.)		รฟม.	รถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ	ในกรุงเทพฯ	9	โครงการ	(2.)	รฟท.	รถไฟทางคู่
ขยายแอร์พอร์ต	เรล	ลงิก์	และรถไฟความเรว็สงูกทม.	-	นครราชสมีา	(3.)	AOT	การท่าอากาศยาน
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (4.)	 กรมทางหลวง	 มอเตอร์เวย์	 3	 โครงการ	 และขยาย 
ถนน	4	เลน	ซึง่ทีผ่่านมาโครงการขนาดใหญ่มกีารด�าเนนิการล่าช้า	โดยในปี	2562	เศรษฐกจิ
ขยายตัว	2.4%	จากปี	2561	ซึ่งลดลงจาก	4.1%	ในปี	2561

ในปี	2562	ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่ายลดลง	2	ปีต่อเนื่อง	 ในขณะที่
ตลาดรถยนต์ไม่สามารถขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่	 3	 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่าย	
1,719,373	คัน	ลดลง	3.9%	ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�าหน่าย	1,007,552	คัน	ลดลง	3.3%	
ในปี	 2562	 บริษัทมีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มม ี
การชะลอตัวตั้งแต่ปลายปี	2561	ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	อีกทั้งคุณภาพลูกหนี้ของลูกค้า
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในบางกลุ่มอาชีพเร่ิมมีปัญหาการช�าระค่างวดล่าช้า	 ส่งผลให้ 
ทางบรษิทัเร่งตัดหนีส้ญูในกลุ่มลูกค้าทีก่�าลังการผ่อนช�าระไม่สม�า่เสมอในประเทศไทย	เป็นผลให้
ลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิอยู่ที่	 7,438.6	 ล้านบาท	 ลดลง	 20.6%	 ในขณะที่ 
ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ในประเทศอยูท่ี่	5,708.6	ล้านบาท	ลดลง	28.6	%	ลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์อยู่ที่	 310.2	 ล้านบาท	 ลดลง	 21.4%	 ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อในสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและในราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ที่	1,231.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
36.3%	 คิดเป็นสัดส่วน	 17.8%	 ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิของกลุ่มบริษัท	 
เป็นผลมาจากการเตรียมการขยายสาขาในต่างประเทศอีก	 9	 แห่ง	 โดยอยู่ในระหว่าง 
การอนุมัติของธนาคารกลางแห่ง	 สปป.ลาว	 และธนาคารชาติแห่งกัมพูชา	 ตั้งแต่ปี	 2562	 
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติเปิดสาขาในปี	 2563	 น้ี	 อีกท้ัง	 Financial	 Regulatory	 
Department	 (FRD)	 ได้อนุมัติให้ทางบริษัทเปิด	 3	สาขา	 ในเมืองหงสา	 (Bago	Region)	 
เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	 2562	 และบริษัทได้ด�าเนินการเปิด	 1	 สาขาในเมืองมอนโย	 
ซึ่งทางบริษัทจะด�าเนินการขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนการใช้ระบบ	 Digital	 ในการท�างานเพื่อประสิทธิภาพความแม่นย�าของ
ข้อมลูในการบริการลกูค้า	ทางบริษทัได้พฒันาระบบ	Mobile	Application	ซึง่ได้เริม่ใช้งาน
ในส่วนของพนักงานติดตามหนี้สินต้ังแต่ปี	 2558	 และพนักงานสินเชื่อตั้งแต่ปี	 2559	 
โดยปัจจุบัน	 พนักงานภาคสนามมีเครื่องมือ	Mobile	 และระบบ	Mobile	 Application	
ที่ทางบริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึง	 1,164	 คนในประเทศไทย	 อีกทั้งใน	 สปป.ลาว	 และ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา	 พนักงานภาคสนามได้เริ่มใช้งานระบบเดียวกันกับประเทศไทย 
ในปี	 2561	และมีพนักงานใช้ระบบของบริษัท	155	คนในต่างประเทศ	รวมแล้วพนักงาน
ภาคสนามที่ใช้ระบบนี้ถึง	1,319	คน	ซึ่งเป็นผลให้ทางบริษัทสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพมากข้ึน	ส่งผลให้จ�านวนพนกังานในประเทศไทยจาก	2,287	คน	เป็น	1,873	คน	
หรือลดลง	 414	 คน	หรือ	 18.1%	ส่วนในต่างประเทศบริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสาขา 
ต่อเนือ่ง	ซึง่ยงัคงต้องเพ่ิมพนกังาน	แต่การเพิม่คงจะไม่สงูมากนกั	เนือ่งจากเทคโนโลยใีหม่ๆ	
ที่บริษัทน�ามาใช้ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

สุดท้ายนี้	 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 นักลงทุน	
สถาบันการเงิน	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ตลาดหลักทรัพย์	และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ	
และให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา	 ความส�าเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
เกิดจากความมุ่งมั่น	และประสบการณ์ของบุคลากร	ตลอดจนผู้บริหาร	พนักงานของบริษัท	
ท�าให้บริษัทฯ	 เป็นผู้ให้บริการชั้นน�า	 ต่อเนื่องมา	 47	 ปี	 ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต ์
ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น 
บริษัทชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน	 ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า	 กลุ่มบริษัทฐิติกร 
จะเติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศ	และในอาเซียน	อย่างยั่งยืนในอนาคต

to	be	40.8	million	(up	2.5%)	in	2020	by	launching	a	campaign	to	boost	tourists	
in	 secondary	 provinces.	 Investment	 application	 value	 received	by	 Board	of	
Investment	 during	 the	 year	 2019	 was	 756,100	million	 Baht	 or	 decreased	 
by	 16.7%.	 Last	 year,	 Thai	 general	 election	was	 held	 on	 24	March	 2019.		 
The	elected	government	led	by	General	Prayuth	Chan-ocha	has	formulated	 
a	policy	on	government	spending	for	infrastructure	projects	worth	1.47	trillion	
Baht	including	(1)	Bangkok’s	mass-transit	9	projects	by	Mass	Transit	Authority	
Of	 Thailand	 (2)	 Double-track	 rail	 network	 extension-	 Airport	 Rail	 Link	 and	 
high-speed	rail	project	linking	Bangkok	and	Nakhon	Ratchasima	by	State	Railway	
of	 Thailand	 (3)	 Suvarnabhumi	 Airport	 Development	 Project	 by	 Airports	 of	 
Thailand	(4)	Three	Motorways	and	four-lane	highway	construction	by	Department	
of	 Highways,	 however,	 these	 projects	 have	made	 slow	 progress.	 	 In	 2019,	 
Thai	economy	grew	at	2.4%	from	the	previous	year	compared	with	4.1%	growth	
in	2018.

In	2019,	motorcycle	market	contracted	for	the	second	consecutive	
year	whereas	automobile	market	could	not	maintain	its	growth	momentum	for	
the	 third	 consecutive	 year.	Motorcycle	 sales	was	 1,719,373	 units	 or	 3.86%	
decrease,	while	 automobile	 sales	were	 1,007,552	 units	 or	 3.28%	decrease.		 
The	Company	has	adopted	more	stringent	lending	policies	due	to	economy	
slowdown	since	 the	 late	2018	and	weaker	asset	quality	of	motorcycle	hire	
purchase	receivables	in	certain	group	of	the	Company’s	customers	that	loan	
delinquency	rate	increase.		The	Company’s	acceleration	of	defaults	receivables	
written	 off	 also	 resulted	 in	 decease	 in	 domestic	 hire	 purchase	 and	 loan	 
receivables-net	 to	7,438.6	million	Baht	or	20.6%.	Domestic	motorcycle	hire	
purchase	 receivables	 decreased	 by	 28.6%	 to	 5,708.6	million	 Baht	 while	 
domestic	 automobile	 hire	 purchase	 receivables	 decreased	 by	 21.4%	 to		 
310.2	million	Baht.	Combined	hire	purchase	receivables	 from	our	subsidiary	
companies	in	Laos	and	Cambodia	were	1,231.8	million	Baht	or	36.3%	increase,	
the	 hire	 purchase	 net	 receivables	 accounted	 for	17.8%	 of	 the	 group	 
hire	purchase	net	receivables.	Overseas	expansion	is	in	process,	in	2019	the	Company	 
has	applied	for	permission	from	Bank	of	Lao	PDR	and	The	National	Bank	of	
Cambodia	for	establishing	additional	nine	branches	of	which	permission	grants	
are	 expected	 to	 be	 in	 2020.	 In	 addition,	 the	 Company	was	 approved	 by	 
Financial	 Regulatory	 Department	 (FRD)	 to	 establish	 three	 branches	 in	 
Bago	 Region,	 of	 which	 one	 branch	 in	Monyo	 town	 has	 already	 operated	 
since	 29	 April	 2019.	 The	 Company	 plans	 to	 continue	 expansion	 of	 hire	 
purchase	business	into	neighboring	countries.

For	digital	technology	perspective	in	order	to	improve	the	quality	and	
the	 accuracy	 of	 data	 in	 servicing	 customers,	 the	 Company	 has	 established	
mobile	application	for	debt	collections	staff	since	2015	and	for	lending	officers	
since	2016.	This	digital	infrastructure	has	been	continually	developed,	as	present	
1,164	field	staff	in	Thailand	are	equipped	with	mobile	devices	and	applications.	
In	addition,	155	staff	in	The	Lao	People’s	Democratic	Republic,	Cambodia	and	
other	countries	have	started	using	the	same	system	since	2018,	therefore	total	
staff	using	the	system	are	1,319	persons.	The	digital	technology	has	supported	
the	Company	to	handle	customer	service	in	an	efficient	and	cost-effective	way	
by	reducing	numbers	of	staff	in	Thailand	from	2,287	to	1,873	persons	or	18.1%.		
Due	to	the	Company’s	overseas	branches	expansion,	staff	 increase	 in	other	
countries	are	necessary,	however	the	number	will	not	be	significant	due	to	the	
improve	productivity	by	this	new	technology	adoption.	

Finally,	I	would	like	to	take	this	opportunity	to	express	our	sincerest	
thanks	to	customers,	business	partners,	investors,	financial	institutions,	Securities	
and	Exchange	Commission,	The	Securities	Exchange	of	Thailand,	and	shareholders 
for	your	trust	and	unwavering	support.		The	dedication	and	experience	of	the	
management	and	all	employees	significantly	contributing	to	the	Company’s	
continued	success	and	being	number	ONE	position	in	motorcycle	hire-purchase	
business	in	Bangkok	and	vicinities	for	47	consecutive	years.	TK	will	continue	 
our	expansion	for	targeting	to	become	an	industry-leading	company	in	ASEAN	
countries.		I	am	very	confident	that	Thitikorn	group	will	maintain	its	sustainable	
growth	in	Thailand	and	within	ASEAN	region.

5บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562 |

ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman
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คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

1

ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman

4

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
Mr. Surin Dhammanives
Independent	Director
Audit	Committee

2

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Apichart Kasemkulsiri
Independent	Director
President	of	Audit	Committee

5

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Mr. Wiboon Perm-Arayawong
Independent	Director	
and	Nomination	and	
Remuneration	Committee

3

นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ	
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Kanich Punyashthiti
Independent	Director,	
President	of	Nomination	
and	Remuneration	Committee	
and	Audit	Committee

6

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
Mr. Raksanit Phornprapha
Director

12 65 3 4
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7

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
Ms. Prathama Phornprapha
Managing	Director

10

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Mrs. Buskorn Liaummukda
Director	 and	 Nomination	 and	
Remuneration	Committee

8

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

11

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ

Mr. Prasit Sainonsee
Director	

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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นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27	กุมภาพันธ์	2563

รายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส�าหรบัระบบควบคมุภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน 
ผลการตรวจสอบภายในประจ�าไตรมาส	 และประจ�าปี	 พร้อมทั้งได้ให้
ข้อแนะน�า	 และติดตามการด�าเนินการแก้ไข	 ในประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 
เพือ่การก�ากบัดแูลกิจการทีด่	ีและการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ	นอกจากนี้ 
ได้ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบภายใน	 และแผนการพัฒนา 
บคุลากรตรวจสอบภายในให้มศีกัยภาพทนัต่อความเป็นสากลมากยิง่ขึน้	 
และเพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมในการขยายธรุกจิไปยงัต่างประเทศด้วย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการบญัชกีบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และมีความเห็นว่า
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวในงบการเงิน	 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง 
และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ส่วนการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รบัอนญุาตประจ�าปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเหน็ชอบ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563 
แต่งต้ังบริษัท	 เอ็ม	 อาร์	 แอนด์	 แอสโซซิเอท	 จ�ากัด	 โดยมีนายเมธี	 
รตันศรเีมธา	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต	เลขทะเบยีน	3425	หรอืนายอคัรเดช	
เปลี่ยนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	5389	หรือนายพิศิษฐ	
ชวีะเรอืงโรจน์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	2803	เป็นผูส้อบบญัช	ี
ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี	3,340,000	บาท	

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยความอิสระในการสอบทาน
งบการเงิน	 การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม	 และการสอบทาน
รายการบญัชีกับกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั	รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูทีเ่พยีงพอ	 
ตามกฎหมาย	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 3	 ท่าน	 ซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ	 และ 
มีประสบการณ์ด้านการเงิน	 บัญชี	 และการจัดการ	 โดยมีนายอภิชาต	ิ 
เกษมกุลศิริ	 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 นายกนิช	 บุณยัษฐิติ	 
และ	นายสรุนิทร์	ธรรมนเิวศ	เป็นกรรมการตรวจสอบ	ซึง่ทกุท่านไม่ได้เป็น 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัท	 และมีนางชลธิชา	 ยอดศรี	 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	 
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้แก	่ 
การสอบทานงบการเงิน	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	 
และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ในปี	 2562	 
ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงทุกครั้ง	 โดยได้มีการหารือ	 แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วม
กับฝ่ายบัญชี	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 และผู้ตรวจสอบภายใน	 ในเร่ืองที ่
เก่ียวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง	 
และเพียงพอ	 และได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต ่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ	 โดยในปี	 2562	 ได้จัดให้มี 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ผลการประเมิน 
การปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะอยูใ่นระดบัดเียีย่ม	

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 
และงบการเงนิประจ�าปี	2562	สิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2562	ของบรษิทัฯ	 
และงบการเงินรวม	 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง	
ได้สอบถามในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน	 ความเพียงพอ
ในการเปิดเผยข้อมูล	 และผลกระทบต่องบการเงินจากการใช้ประกาศ
มาตรฐานการบัญชีฉบบัใหม่ๆ	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	การจดัท�างบการเงนิเป็นไป 
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 
ตามรายงานและความเหน็ของผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต	มกีารเปิดเผยข้อมลู 
เพียงพอ	และทันเวลาสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน	 ให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 
ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง	
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. วิสัยทัศน์
การเป็นบริษัทชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 

และรถยนต์	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน
และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ
บริษัทยั งคงมุ ่ ง เน ้นในธุรกิจการให ้บริการสินเ ช่ือเช ่ า ซ้ือ 

รถจักรยานยนต์	 ซึ่งบริษัทมีความรู ้ความช�านาญ	 โดยตั้งเป้าหมาย 
ขยายขอบเขตพืน้ทีก่ารให้บรกิารออกไปนอกเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล
โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย	 และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้าน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซ่ึงในปี	 2557	 บริษัทมีการจัดตั้ง
บริษัทย่อยเพิ่ม	 2	 แห่ง	 เพื่อด�าเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์	เพิ่มเติมใน	2	ประเทศ	คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว
และในปี	2558	มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม	1	แห่ง	ด้วยทุนจดทะเบียน	
50	ล้านบาท	เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ	

ส�าหรบัธรุกจิการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์บริษทัจะพิจารณา 
ตามภาวะตลาดและการแข่งขัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทน 
และความเส่ียง	 โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 
เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการด�าเนินการ

อนึ่ง	 บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตรา
ผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก	 โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อของ
บริษัทยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได้	 
ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน	 
รวมท้ังการต้ังส�ารองฯ	 อย่างเพียงพอ	 เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและ
ยัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ทกุราย	นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษิทั	กรรมการอสิระ	
รวมท้ังผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลักธรรมาภิบาล 
ทีด่แีละหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(Good	Corporate	Governance)	
ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้บริษัท
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย	 ในส่วนของ
การเปิดเผยข้อมูลและช้ีแจงข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอของบริษัทแก ่
นักลงทุนสถาบัน	นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป	ผู้บริหารระดับสูงได้ถือ
เป็นภารกจิทีส่�าคัญ	เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจถงึฐานะและประสทิธภิาพ
ในการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
กลุ่มบรษิทั	ฐติกิร	จ�ากดั	(มหาชน)	ก่อตัง้เมือ่วนัที	่4	สงิหาคม	2515	 

โดย	ดร.ชมุพล	พรประภา	และ	คณุอโนทยั	พรประภา	เพือ่ประกอบธรุกจิ 
การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ	 โดยในช่วงต้น 
ได้เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพ 
และปริมณฑลในนามของ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	หลังจากนั้นในปี	 2538	
จึงขยายตัวออกไปในพ้ืนที่ภาคตะวันออกในชื่อ	 บริษัท	 ซี.วี.เอ	 จ�ากัด	 
ซึ่ง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	เป็นผู้ด�าเนินการ	 

และในปี	 2546	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าซื้อกิจการของ 
บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	99.99	เพื่อขยายสินเชื่อในส่วน 
ของการให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล	

ต่อมาในปี	 2547	 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพื่อ
ลดความซ�้าซ้อนโดย	 บริษัท	 ซี.วี.เอ.	 จ�ากัด	 ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อ 
โดยหันมาเน้นในเร่ืองของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอย่างเดียว	 
ส่วนด้านการปล่อยสนิเชือ่รถจกัรยานยนต์ทัง้หมดอยูภ่ายใต้การด�าเนนิการ 
ของ	บรษิทั	ฐติิกร	จ�ากดั	(มหาชน)	ครอบคลุมทัว่ทกุภาคของประเทศไทย
และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง	จาก	27	สาขา	ณ	สิ้นปี	2544	เป็น	
78	สาขา	ณ	สิ้นปี	2554	ครอบคลุม	45	จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ	

ปี	 2554	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าซื้อกิจการของ
บรษิทั	เซทเทเลม	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	โดยถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99	 
และเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	เพื่อขยายธุรกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้

กลุ่มบริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ 
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย	 มีส่วนแบ่งการตลาด 
ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล	ณ	เดอืนมถุินายน	2555	อยูท่ีร้่อยละ	20.27	
สูงสุดเป็นอันดับ	1	ต่อเนื่องมา	30	ปี	และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อ 
เช่าซ้ือที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก	 ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 ให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งรักษา 
สิทธิผู ้บริโภคด้านสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู ้บริโภค	 ณ	 สิ้นปี	 2561	 
บริษัทมีสาขา	93	สาขา	ครอบคลุม	57	จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ	
อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในการขยายการให้
บริการสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มประเทศ	 ASEAN	 ซึ่งมีการเปิดการค้าเสร	ี
AEC	ในปี	2558	โดยในปี	2557	บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก	2	แห่ง	 
เพิ่มเติมใน	2	ประเทศ	คือ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	ภายใต้ชื่อ	“Suosdey	 
Finance	 PLC”	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
ภายใต้ชื่อ	“Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.”	เพื่อด�าเนินธุรกิจให้เช่าซื้อ 
รถจกัรยานยนต์และรถยนต์	และในปี	2558	บรษิทัมีการจดัตัง้บรษิทัย่อย	
เพิ่ม	1	แห่ง	ภายใต้ชื่อ	“บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด”	เพื่อด�าเนินธุรกิจ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ	 (Nano	 Finance)	 โดยในป	ี
2561	บริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่อยู่ในต่างประเทศ	มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	125.9	และทัง้สองบรษิทั	มลีกูหนีเ้ช่าซ้ือสทุธริวม	895.9	ล้านบาท	 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	10.2	ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ	
และในปี	2560	บริษัทฯ	ด�าเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัท	ทีเค	เด็บท์	 
เซอร์วสิเซส	จ�ากดั	จ�านวนท้ังสิน้	140,000	หุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	5	บาท 
คิดเป็นร้อยละ	 100	 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท	 ให้แก่บุคคล 
ทีไ่ม่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น 
บริษัทในภูมิภาคอาเซียน	 โดยในปี	 2561	 มีการขออนุมัติจาก 
ธนาคารกลางกมัพชูา	เพือ่เพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	USD	2,500,000	เป็น	
USD	4,000,000	และมกีารขยายสาขาเพิม่	6	สาขา	คอื	Kampong	Thom,	
Kampot,	 Banteay	Meanchey,	 Takao,	 Pursat	 and	 Kampong 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

ถือหุ้น 99.99%

ถือหุ้น 99.95%

ถือหุ้น 99.99%

ถือหุ้น 80.50%

ถือหุ้น 99.99%

ถือหุ้น 99.00%

   Suosdey Finance PLC

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศกัมพูชา

    Mingalaba Thitikorn 
   Microfinance Co., Ltd.

ธุรกิจ	Microfinance
ในประเทศพม่า

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศลาว

   บรษิทั ทเีค เงนิทนัใจ จ�ากดั

ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

    บริษัท ชยภาค จ�ากัด

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

     บริษัท ซี.วี.เอ จ�ากัด

ธุรกิจให้บริการ
ด้านการติดตามหนี้สิน

  บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
และต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

Chhnang	 ซึ่งคาดการณ์ว ่าจะเรียบร้อยภายในปี	 2563	 ท�าให้	 
ณ	 สิ้นปี	 2562	 มีสาขาทั้งหมด	 6	 สาขา	 และจะเพ่ิมเป็น	 12	 สาขา 
ในปี	2563	ภายใต้บริษัทย่อย	Suosdey	Finance	PLC	และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการขอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติลาวเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	
10,250,000,000	kip	เป็น	15,250,000,000	kip	และเปิดสาขาเพิ่มอีก 
3	 สาขา	 คือ	 Pakse,	 Xieng	 Khouang	 และ	 Udomchai	 ซึ่งคาดว่า 
จะเรียบร้อยในปี	 2563	 ท�าให้	 ณ	 สิ้นปี	 2562	 จะมีทั้งหมด	 3	 สาขา	 
และจะเพิ่มเป็น	 6	 สาขาในปี	 2563	 ภายใต้บริษัทย่อย	 Sabaidee	
Leasing	Co.,	Ltd.	อีกทั้งบริษัทได้ด�าเนินการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งบริษัท	 

Mingalaba	 Thitikorn	Microfinance	Co.,	 Ltd.	 ในสหภาพเมียนมา	
(บริษทัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.00	ของทนุช�าระแล้ว)	และได้รบัอนมุตัิ
จาก	Financial	Regulatory	Department	(FRD)	ในวันที่	29	เมษายน	
2562	ให้เปิดได้	3	สาขาในเขตหงสา	(Bago	Region)	ซึง่บรษิทัได้เริม่เปิด
ไปแล้ว	1	สาขา	ที่เมืองมอนโย	 โดยในปี	 2562	บริษัทย่อยทั้งสามแห่ง 
ที่อยู่ในต่างประเทศ	มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ	36	และทั้งสามบริษัท 
มลีกูหนีเ้ช่าซือ้สุทธริวม	1,231.8	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	17.8 
ของลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์ของกลุม่บรษิทั	และบรษิทัจะด�าเนินการ
ขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มธุรกิจ/ด�าเนินการโดย
% การถือหุ้น
ของบริษัท

งบการเงินรวม

2562 2561 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
Suosdey	Finance	PLC
Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.

รวมรายได้

 

99.95
80.50

2,945.8 79.2 3,141.3 81.1 2,856.1 78.2

2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด

รวมรายได้
99.99

20.8 0.5 29.0 0.8 34.7 0.9

3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม
บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.

รวมรายได้

99.99
99.99
99.00

17.2 0.5 21.8 0.6 22.5 0.6

4. รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ	

รวมรายได้อื่นๆ

4.3
62.6

259.7
408.7
735.3

0.1
1.7
7.0

11.0
19.8

9.7
52.8

224.1
393.1
679.7

0.2
1.4
5.8

10.1
17.5

11.1
49.4

271.4
408.4
740.3

0.3
1.4
7.4

11.2
20.3

รวมรายได้ 3,719.1 100.0 3,871.8 100.0 3,653.6 100.0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ 
บริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด	Suosdey	
Finance	PLC	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.,	บรษัิท	ทเีค	เงนิทันใจ	จ�ากัด	
และ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.		ด�าเนินธรุกจิหลกั
โดยให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์	ทัง้น้ี	ณ	สิน้ปี	2562	

กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	รถยนต์ 
เงินให้กู้ยืม	รายได้อื่นๆ	เท่ากับ	79:	0.5:0.5:	20
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท	 ในปี	 2560-2562	 สามารถ
จ�าแนกได้ดังนี้

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1.  ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
		 การแข ่งขันของธุร กิจการให ้บ ริการสินเชื่ อ เช ่ าซื้ อ 

รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันอยู่ในรูปของการให้บริการสินเชื่อท่ีรวดเร็ว 
และมสีาขาครอบคลมุสามารถให้บรกิารลกูค้าอย่างทัว่ถงึ	การให้บรกิารสนิเชือ่
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตามพื้นที่การให้บริการออกเป็น 
เขตกรงุเทพฯ	และปริมณฑล	และเขตต่างจงัหวดั	โดยทัว่ไปในเขตกรงุเทพฯ
และปริมณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงกว่าต่างจังหวัด	ทั้งน้ีตั้งแต่ปี	2544	
เป็นต้นมา	 อัตราดอกเบี้ยส�าหรับสินเชื่อเพ่ือการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

โดยทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ	1.5	–	2.4	ต่อเดือน	ยกเว้นในบางช่วงเวลา
อาจจะมกีารจดัส่งเสริมการขายให้กบัสนิค้าเฉพาะรุน่ในระยะเวลาจ�ากดั	
ส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนั้นๆ

บริษัท เป ็นผู ้ น� า ใน ธุรกิ จการให ้บริการสิน เชื่ อ เช ่ าซื้ อ 
รถจักรยานยนต์	 โดยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
ที่มีส ่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับ	 1	 ตามการจัดล�าดับของ 
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทยต่อเนื่องมา	30	ปี	โดยส่วนแบ่ง
การตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	ณ	 เดือนมิถุนายน	 2555	 อยู่ที ่
ร้อยละ	20.27			
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ที่มา  :  สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุ  :  ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้

ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)* ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551

คัน % คัน % คัน % คัน % คัน %

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

2.	ไฮเวย์ 19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16

3.	กรุ๊ปลีส 13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04

4.	ธนบรรณ 13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59

5.	อยุธยา	แคปปิตอล 15,451 13.22 18,371 9.80 17,927 8.79 17,237 8.62 26,215 10.04

6.	ธนชาต 3,339 2.86 5,593 2.98 6,621 3.25 10,388 5.19 26,429 10.12

7.	อินเตอร์บางจาก 1,742 1.49 2,053 1.10 1,869 0.92 3,596 1.80 6,395 2.45

8.	อื่นๆ 24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71

116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00

2.  ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

	 ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้หันมาขยายสินเชื่อ

เช่าซ้ือรถยนต์เพิม่มากขึน้	เนือ่งจากอตุสาหกรรมรถยนต์เป็นอตุสาหกรรม

ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง	 ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มาก 

ในระบบการเงนิ	ท�าให้นบัตัง้แต่ครึง่หลงัของปี		2544	เป็นต้นมา	อตัราดอกเบีย้

ส�าหรับสินเช่ือเพื่อการเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน	อยู่ที่ระดับ

เฉลีย่ร้อยละ	2.45-3.8	ต่อปีส�าหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล	และระดบัเฉล่ีย

ที่ร้อยละ	 2.7-3.2	 ต่อปีส�าหรับรถเพ่ือการพาณิชย์	 โดยอัตราดอกเบี้ย

ส�าหรับสินเช่ือเพือ่เช่าซือ้รถยนต์มอืสองจะอยูใ่นช่วงร้อยละ	4.0-5.5	ต่อปี	

ทั้งนี้	ขึ้นกับประเภทรถยนต์	อายุรถยนต์	คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ	เช่น	รายได้	

อาชีพ	 ภูมิล�าเนาของผู้เช่าซ้ือและผู้ค�้าประกัน	 จากสภาวะการแข่งขัน

ท�าให้อตัราดอกเบีย้สนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์ลดต�า่ลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่

ท�าให้ผู้ประกอบการบางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้

สินเชื่อส�าหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า	

•  กลยุทธ์การแข่งขัน

 กลุม่บรษิทัมกีลยทุธ์ในการให้บริการสินเชือ่เช่าซ้ือเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าดังนี้

	 1.	 การให้บริการลูกค้าที่ดี	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ		

	 		 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจ�าตาม

ส�านักงานและ/หรือสาขาของผู้จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต	์ 

รวม	883	แห่ง	และ	45	แห่งตามล�าดบั	เจ้าหน้าทีข่องกลุม่บรษิทัสามารถ

แจ้งผลการพจิารณาสนิเชือ่เช่าซือ้ให้กบัลกูค้าทราบภายใน	3	วนัส�าหรบั

สินเช่ือเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 และภายใน	 7	 วันส�าหรับสินเช่ือเช่าซื้อ

รถยนต์	 เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ	 กลุ่มบริษัทยังสามารถช�าระ 

ค่าสินค้าให้แก่ผู้จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ทีม่ปีระวตักิารค้าทีด่ี

อย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม

	 2.		การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ		
	 		 กลุม่บรษิทัและพันธมิตรทางธรุกิจไม่ว่าจะเป็นผูจ้�าหน่าย

รถจักรยานยนต์และรถยนต์มคีวามสมัพนัธ์ทีด่ทีางธรุกจิ	และมคีวามเชือ่ถือ
ซึ่งกันและกันมานานกว่า	 47	 ปี	 โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุน 
การด�าเนินธุรกิจของ	 กลุ่มบริษัทโดยการแนะน�าลูกค้า	 และร่วมจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ	 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความ 
ได้เปรียบต่อผู้ประกอบการรายอื่น

	 3.		การเพิ่มช่องทางการช�าระเงินค่างวด	
   เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกค้า	กลุ่มบริษัทได้เพิ่ม 

ช่องทางการรบัช�าระเงนิค่างวดโดยสามารถช�าระเงนิผ่านธนาคารพาณชิย์,	
ส�านักงานสาขาของบริษัทและบริษัทย่อย	 เจ ้าหน้าที่บริหารหน้ี 
Tesco	Lotus	Internet	Banking	True	Money	และ	Counter	Service	
ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ	

	 4.		การมเีจ้าหน้าทีส่นิเชือ่และเจ้าหน้าทีบ่รหิารหนีก้ระจาย
อยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ

	 		 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้
ทั่วกรุงเทพฯ	ปริมณฑลและในต่างจังหวัด	เพื่อครอบคลุมการให้บริการ
ลูกค้าอย่างทั่วถึง	 โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความช�านาญในพื้นท่ี 
ที่ครอบคลุมเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้การบริการ	 การตรวจสอบข้อมูล	
การเร่งรัดหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 5.		การพัฒนาบุคลากร			
	 		 กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร

อย่างสม�า่เสมอให้ทนักบัการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การท�างานของเจ้าหน้าทีใ่ห้มมีาตรฐานเดยีวกนัตามทีก่ลุม่บรษิทัก�าหนด 
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	
รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ		
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	 6.		การเป็นสมาชกิสมาคมเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์และรถยนต์	
	 		 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อต้ังและเป็นสมาชิกของสมาคม

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถยนต	์ 
ส่งผลให้กลุ ่มบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนามาตรฐาน 
ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

•  นโยบายราคา
	 กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา	 

แต่จะก�าหนดอัตราดอกเบีย้โดยพจิารณาตามความเหมาะสม	ประกอบกบั
ต้นทุนการด�าเนนิงานของบรษิทั	นอกจากนีย้งัพจิารณาถงึรถจกัรยานยนต์
หรอืรถยนต์ทีเ่ช่าซือ้	ได้แก่	ประเภทและยีห้่อรถ		สภาพและอายกุารใช้งาน
ของรถ	รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้าประกัน	

• ช่องทางการจ�าหน่าย
	 ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทน้ัน	 ลูกค้า 

จะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้	3	ช่องทาง	ได้แก่	
	 (1)		ตดิต่อผู้จ�าหน่ายสินค้าซ่ึงได้แก่	Dealer	หรือ	Sub	dealer	

ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ ่มบริษัท	 โดยผู ้จ�าหน่ายสินค้า 
จะแนะน�าลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท	

	 (2)		ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ	
	 (3)		 ติดต่อกลุ ่มบริษัทโดยตรงผ่านส�านักงานใหญ่หรือ

ส�านักงานสาขา	
ทัง้นี	้ กลุม่บรษิทัได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ	95	

ทั้งนี้กลุ ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจในลักษณะประสาน
ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย	 และ	 มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร 
ทางธุรกิจทุกราย	 ท�าให้บริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี

ตั้งแต่ปี	2544	จนถึงปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มจ�านวนสาขา
อย่างต่อเนื่องจาก	27	สาขา	ณ	สิ้นปี	2544	เป็น	93	สาขา	ณ	สิ้นปี	2562	
ครอบคลุม	57	จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ

•  แนวโน้มอุตสาหกรรม 
	 ปี	2555	อตุสาหกรรมรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศ

สามารถสร้างยอดจ�าหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์	 โดยมียอดจ�าหน่าย 
รถจักรยานยนต์	2,125,646	คนั	และมยีอดจ�าหน่ายรถยนต์	1,434,669	คนั	
ซึง่เป็นผลโดยตรงจากนโยบายของภาครฐัโดยเฉพาะโครงการรถคนัแรก
และโครงการรับจ�าน�าข้าว	 ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองไปถึงครึ่งแรกของปี	 2556	
โดยเฉพาะยอดจ�าหน่ายรถยนต์	 เน่ืองจากลูกค้ารอรับส่งมอบรถยนต ์
ที่จองไว้ในปี	 2555	 แต่ต้ังแต่ปลายไตรมาสท่ี	 2	 ปี	 2556	 เป็นต้นมา
เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวและกลับมาเร่ิมขยายตัวต้ังแต่ปลายไตรมาส	 4 

ปี	 2557	 อย่างต่อเนื่องจนถึงปี	 2561	 ตัวเลขส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 
เป็นปีที่สามที่	 6.7%	 เป็นผลมาจากสภาวะการค้าของโลกเริ่มฟื้นตัว	
สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น	 หลังประเทศไทยประสบ
ปัญหาภัยแล้งในช่วงปี	2557	ถึงปี	2559		ในช่วงครึ่งแรกของปี	2561	
ผลติผลทางการเกษตรมปีรมิาณเพิม่ขึน้	ในขณะท่ีราคาสนิค้าเกษตรหลกั
ของประเทศมีราคาตกต�่า	 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับราคาน�้ามันดิบโลก	(WTI)	ซึ่งราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบในปี	2561	
อยู่ที่	 USD	 64.90	 ต่อ	 BARREL	 ซึ่งสูงกว่าราคาน�้ามันดิบในปี	 2562 
ที่	 USD	 57.05	 ต่อ	 BARREL	 ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรลดลง	 อีกทั้ง 
ภาวะภัยแล้งเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและตามพยากรณ์คาดว่าวิกฤต 
ภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นอีกในปี	 2563	 และคาดว่าจะเป็นภัยแล้งหนักที่สุด 
ในรอบ	 50	 ปี	 และในปี	 2562	 ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้เป็น 
อับดับที่	 2	 ของโลกเป็นปีที่	 4	 ติดต่อกัน	 รองจากประเทศอินเดีย	 
ส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศปรับตัวลดลง	 โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย
ทั่วประเทศ	 หนี้ครัวเรือนยังอยู ่ในระดับสูงถึง	 79.1%	 ของ	 GDP	 
ในไตรมาส	3	ปี	 2562	ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เคยสูงสุด	
81.1%	 ภาคการท่องเที่ยวเป็นรายได้ส�าคัญของประเทศ	 มีสัดส่วน
ประมาณ	 12%	ของ	 GDP	 และท�ารายได้	 1.95	 ล้านล้าน	 ในปี	 2562	 
และมีนักท่องเที่ยวสูงถึง	39.77	ล้านคน	ในปี	2562	มีการยื่นค�าขอรับ 
ส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 (Board	 of	 Investment)	 รวมทั้งสิ้น 
756,100	ล้านบาท	ลดลง	16.7%	และในปีทีผ่่านมาประเทศไทยได้รฐับาล
ที่มาจากการเลือกตั้งเม่ือวันที่	 24	 มีนาคม	 2562	 โดยนายกรัฐมนตร	ี 
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 มีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
มูลค่า	1.47	ล้านล้านบาท	ประกอบด้วย	(1.)	รฟม.รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ	
ในกรุงเทพฯ	9	โครงการ	(2.)	รฟท.	รถไฟทางคู่ขยายแอร์พอร์ต	เรล	ลิงก์	
และรถไฟความเร็วสูงกทม.-นครราชสีมา	 (3.)	AOT	การท่าอากาศยาน
พฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิ(4.)	กรมทางหลวงมอเตอร์เวย์	3	โครงการ	
และขยายถนน	4	เลน	ซึ่งที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่มีการด�าเนินการ
ล่าช้า	โดยในปี	2562	เศรษฐกิจขยายตัวได้	2.4%	จากปี	2561

ในปี	 2562	 ตลาดรถจักรยานยนต์หดตัวต่อเนื่องเป็นปีท่ี	 2	 
ส ่วนตลาดรถยนต ์ไม ่สามารถขยายตัวต ่อเนื่องเป ็นป ีที่ 	 3	 ได ้ 
รถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่าย	 1,719,373	 คัน	 ลดลง	 3.86%	 
จาก	 1,788,459	 คัน	 ในปี	 2561	 ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�าหน่าย	
1,007,552	คัน	ลดลง	3.28%	จาก	1,041,739	คัน	ในปี	2561

กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์ว่า 
ในปี	2563	ยอดจ�าหน่ายจะอยูท่ี	่1,700,000	คนั	ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์	
ลดลง	1.1%	และ	940,000	คัน	ส�าหรับรถยนต์	ลดลง	6.7%
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ปัจจัยความเสี่ยง

  ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับจากการให้

บรกิารสนิเช่ือเช่าซือ้	ซึง่ถกูก�าหนดอตัราดอกเบีย้ไว้คงทีต่ลอดอายุสญัญา	
ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของต้นทนุอตัราดอกเบีย้จงึส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท	 ดังน้ันบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้
ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน	อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา	3	ปี	
และออกหุ้นกู้ระยะเวลา	 2-3	 ปีไว้ในระดับสูง	 ท�าให้บริษัทสามารถ 
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	ณ	31	ธันวาคม	2562	
บริษัทมีเงินกู ้ยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่รวม	 314.3	 ล้านบาท 
(ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	จ�านวน	 239.5	 ล้านบาท)	 หุ ้นกู ้รวม 
2,870.0	ล้านบาท	(ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี	จ�านวน	1,800.0	ล้านบาท)	
เงินกู ้ยืมระยะยาวและหุ ้นกู ้ ที่ถึงก�าหนดช�าระเกิน	 1	ปี	 จ�านวน 
1,144.8	 ล้านบาท	 มีสัดส่วน	 34.2%	 และเงินกู ้ยืมระยะยาวและ 
หุ้นกู้มีสัดส่วน	 95.1%	 ของยอดเงินกู้รวมท้ังหมด	 3,347.5	 ล้านบาท	
บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก	 บริษัท	 ทริสเรทติ้ง	 จ�ากัด 
ที่ระดับ	 A-	 (แนวโน้มคงที่)	 ท�าให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ลงทุนเกิด 
ความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทางบริษัท	
เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น	

     ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
	 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

-	 สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	 ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	 มีภาวะ 

การแข่งขันที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยากนัก
หากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่	 อย่างไรก็ตาม	 จากการท่ีกลุ่มบริษัท 
มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า	 45	 ปี	 
ท�าให้มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซ้ือขนาดใหญ่	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการด�าเนินธุรกิจ	 ท�าให้กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	นอกจากนี	้การให้บรกิารลกูค้าทีร่วดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	
ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า	 163	 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล	 รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
และเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือกระจายกว่า	 720	 แห่ง	 ในต่างจังหวัด	 ท�าให ้
กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น	

-	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
	 ส�าหรบัธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซ้ือรถยนต์นัน้	ผูป้ระกอบการ

ที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่	และผู้ประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจาก
การร่วมทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์	หรือบริษัทข้ามชาติซ่ึงมี 
ความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินท่ีต�่าและฐานเงินทุนขนาดใหญ่	 
ได้แข่งขนัในด้านราคาอย่างรนุแรงเพ่ือให้ได้มาซึง่ส่วนแบ่งทางการตลาด	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยทรงตัว 
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	 แต่ในปีที่ผ่านมามีผู ้ประกอบการหลายราย 
ประสบปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อ
รถยนต์ใหม่จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ	 ในการที่จะคัดเลือกลูกค้า 

ที่มีคุณภาพจึงหันมาให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการ
แข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป	

  ความเสี่ยงต่อผลการด�าเนินงานอันเกิดจากสินเช่ือ
 ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ในการขยายธุรกิจของผู ้ประกอบการแต่ละรายในธุรกิจ 
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถท�าได้ตามศักยภาพ 
ของบรษิทัโดยไม่มข้ีอจ�ากดัจากหน่วยงานใดๆ	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการทกุราย
มีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 หากขาด
ความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ	 และขาดระบบการบริหารและ 
การจัดการที่ดี	 อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�าคัญ 
กบัคณุภาพของสนิเชือ่และหลกัประกนั	กลุ่มบรษิทัจงึได้ก�าหนดมาตรการ
ส�าคญัในการประกอบธรุกจิ	อาท	ิก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการอนมุตัสินิเชือ่
ที่ชัดเจน	ก�าหนดให้มีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวด
ทกุขัน้ตอน	รวมถงึการก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่ทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งของ
ลูกหนี้และหลักประกันแต่ละราย	 ทั้งนี้บริษัทได้มีการต้ังส�ารองเป็น 
ค่าเผื่อส�าหรับความเสี่ยงในอนาคต	เป็นจ�านวนที่เพียงพอและเหมาะสม
กับธุรกิจมาโดยตลอด

  ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะถูกน�ามา

จ�าหน่าย	 ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าช�าระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า	 3	 งวด
จะสามารถลดความเสีย่งจากการขาดทนุจากการขายทรพัย์สนิทียึ่ดมาได้	
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น	ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว	
ยังสามารถติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้าประกันได้	 
ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้	อนึ่งจ�านวนผลขาดทุน
จะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั	สภาพ	ยีห้่อ	รุน่รถ	จ�านวนปี	และความต้องการ
ในท้องตลาดทีม่ต่ีอสนิค้านัน้ๆ	นอกจากนีบ้รษัิทยงัมกีารว่าจ้างปรบัสภาพ
รถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าก่อนน�าออก
จ�าหน่าย	ท�าให้สามารถลดความเสีย่งจากการขาดทนุในการขายสนิทรพัย์
ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง	

  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เช่ียวชาญ
จากการที่บริษัทใช้ระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน	 ประกอบกับ

คู่มือการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนสินเชื่อส�าหรับ 
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	 พนักงานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน	และบรษัิทสามารถลดการพ่ึงพาผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ	ได้	อย่างไรก็ดี	
บริษัทมีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจต่อพนักงาน	 ประกอบกับการอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานต่อไป

  ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
ปัจจบุนัธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้ถกูก�ากบัโดยส�านกังาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค		(สคบ.)	ซึ่งก�ากับดูแลสัญญาเพื่อให้เกิด
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ความเป็นธรรมต่อผู ้บริโภค	 เช่น	 ก�าหนดระยะเวลาและขั้นตอน 
การบอกเลิกสัญญา	 และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจ่ายช�าระในอัตรา 
ไม่เกิน	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	(Effective	Rate)	บวกร้อยละสามต่อปี
แต่ทัง้น้ีต้องไม่เกนิร้อยละสบิห้าต่อปี	โดยเริม่ใช้เมือ่วนัที	่1	กรกฏาคม	2561
(เดมิ	MRR	ของธนาคารกรุงไทย	+10%)	ทัง้นีสิ้นเชือ่เช่าซือ้มไิด้อยูภ่ายใต้
การก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)ในอนาคตหากภาครฐั
พิจารณาเข้ามาก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อควบคุม
ให้การด�าเนินงานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั	ซึง่จะส่งผลกระทบต่อทกุบรษิทั
ที่อยู่ในธุรกิจสินเช่ือเช่าซื้ออย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติ 
ตามแนวทางที่ทาง	 ธปท.	ใช้ก�ากับสถาบันการเงิน	 เช่น	 เกณฑ์การตั้ง
ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได	้ 
ดังนั้น	 กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่าการเข้ามาก�ากับดูแลของภาครัฐในอนาคต 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภท
เช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆ	 ที่ยังไม่มี
ระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐาน	 และเป็นการสร้างก�าแพงป้องกันมิให้ 
มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่น 
ในอดีต

  ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเช่ือเช่าซ้ือ 

 กับแหล่งเงินทุน
เนื่องจากระยะเวลาผ่อนช�าระของสินเช่ือเช่าซื้อมอเตอร์ไซค ์

อยู่ระหว่าง	 24	 ถึง	 30	 เดือน	 และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ระหว่าง 
48	 ถึง	 60	 เดือน	 หากใช้กู้เงินระยะสั้นจ�านวนมาก	 อาจพิจารณาได้ว่า 
เป็นความเส่ียงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว 
คนืทนัที	ถงึแม้ว่ากลุม่บริษทัมฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งและเป็นลกูค้าชัน้ดี
ของสถาบันการเงินกว่า	 14	 แห่ง	 ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือ 
การผิดนัดช�าระหนี้	 แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี	 2540	 
ที่สถาบันการเงินจ�านวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษัทก็มิได้ถูกเรียก
เงนิกูย้มืคืนแต่อย่างใด		เพือ่เป็นการลดความเสีย่งในการจ่ายช�าระคืนเงนิกู้	
บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินและ 
หนี้สิน	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่
กับสถาบันการเงินจ�านวน	 314.3	 ล้านบาท	 และหุ้นกู้จ�านวน	 2,870.0	
ล้านบาท	 สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว	 (รวมที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายใน	1	ปี)	ที	่95.1%	ส่งผลให้บรษิทัสามารถจ�ากดัความเสีย่งในเร่ืองนี้
ได้เป็นอย่างดี
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สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่และสาขา 
ณ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)

1. ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่	69	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	
เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
 
2. สาขากรุงเทพฯ 

เลขที่	71	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	
เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
 
3. สาขากรุงเทพฯ 

เลขที่	1681	ซอยเพชรเกษม	65	
ถนนเพชรเกษม	แขวงหลักสอง	
เขตบางแค	กรุงเทพฯ	10160

สาขาต่างจังหวัด
4. สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่	346	ถนนศุขประยูร	ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000
5. สาขาศรีราชา

เลขที่	15/27	หมู่ที่	4	ถนนสุขุมวิท	
ต�าบลสุรศักดิ์	อ�าเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี	20110	
6. สาขาแกลง

เลขที่	204/159-160	ถนนเลาหพันธ์	
ต�าบลทางเกวียน	อ�าเภอแกลง
จังหวัดระยอง	21110
7. สาขาจันทบุรี

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

เลขที่	215/20-21	หมู่ที่	5	
ถนนพรหมประเสริฐ	
ต�าบลบ้านกล้วย	อ�าเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท	17000
9. สาขาปากช่อง

เลขที่	438/6,	7	ถนนมิตรภาพ	
ต�าบลปากช่อง	อ�าเภอปากช่อง	
จังหวัดนครราชสีมา	30130
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่	965,	967	ถนนมิตรภาพ
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา	30000		

11. สาขาขอนแก่น
เลขที่	139/4-5-6	ถนนประชาสโมสร
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดขอนแก่น	40000	
12. สาขาก�าแพงเพชร 
เลขที่	456/1	ถนนเจริญสุข	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดก�าแพงเพชร	62000
13. สาขาลพบุรี
เลขที่	142	ถนนนารายณ์มหาราช	
ต�าบลทะเลชุบศร	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดลพบุรี	15000	
14. สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่	97/19	หมู่ที่	6	ถนนชนเกษม	
ต�าบลมะขามเตี้ย	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000	
15. สาขานครปฐม
เลขที่	312	ถนนเทศา	ต�าบลพระประโทน	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	73000
16. สาขาบุรีรัมย์
เลขที่	239/1-2	หมู่ที่	8	ต�าบลอิสาณ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	31000	
17. สาขานครศรีธรรมราช
เลขที่	186/17-18	ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
ต�าบลท่าวัง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000	
18. สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่	551	ถนนมาลัยแมน	
ต�าบลท่าระหัด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสุพรรณบุรี	72000
19. สาขากาญจนบุรี
เลขที่	284/24	ถนนแสงชูโต	
ต�าบลบ้านเหนือ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดกาญจนบุรี	71000	
20. สาขาเพชรบุรี
เลขที่	94/10-11	หมู่ที่	1	
ต�าบลต้นมะม่วง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี	76000	
21. สาขาหัวหิน 
เลขที่	75/16	ถนนชมสินธุ์
ต�าบลหัวหิน	อ�าเภอหัวหิน	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110

22. สาขาชลบุรี
เลขที่	5/8-9	ถนนวชิรปราการ
ต�าบลบางปลาสร้อย	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดชลบุรี	20000	
23. สาขาบ้านฉาง
เลขที่	90/70	หมู่ที่	1	ต�าบลพลา	
อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	21130	
24. สาขาระยอง
เลขที่	43/5-6	ถนนจันทอุดม	ต�าบลท่าประดู่	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	21000
25. สาขาตราด
เลขที่	154/4-5	หมู่ที่	5	ต�าบลหนองเสม็ด	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดตราด	23000
26. สาขาพนมสารคาม
เลขที่	155/41-42	หมู่ที่	4	
ต�าบลเมืองเก่า	อ�าเภอพนมสารคาม	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24120	
27. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่	123-125	หมู่ที่	16	ต�าบลเมืองเก่า	
อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25240
28. สาขานครนายก
เลขที่	75/9-10	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าช้าง
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	26000	
29. สาขาอยุธยา
เลขที่	77/1	หมู่ที่	2	ต�าบลไผ่ลิง	
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000	
30. สาขาอ่างทอง
เลขที่	76/3	ต�าบลโพสะ	อ�าเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง	14000
31. สาขานครสวรรค์
เลขที่	434/59-60	หมู่ที่	10	ถนนหิมพานต์
ต�าบลนครสวรรค์ตก	อ�าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์	60000
32. สาขาชุมพร
เลขที่	235/15-16	หมู่	1	ถนนชุมพร-ระนอง	
ต�าบลวังไผ่	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดชุมพร	86000	
33. สาขาตรัง
เลขที่	467,	469	ถนนพัทลุง	
ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดตรัง	92000
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34. สาขาเชียงใหม่
เลขที่	267/14	ถนนช้างคลาน
ต�าบลช้างคลาน	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	50100	
35. สาขาเชียงราย
เลขที่	70/6-9	หมู่ที่	13	ถนนพหลโยธิน
ต�าบลรอบเวียง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย	57000	
36. สาขาล�าปาง
เลขที่	342/13	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลหัวเวียง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	52000
37. สาขาอุดรธานี
เลขที่	148/10	หมู่ที่	5	ถนนประชารักษา
ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	41000	
38. สาขาสุโขทัย
เลขที่	50/12	ถนนบาลเมือง	ต�าบลธานี	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุโขทัย	64000	
39. สาขาสิงห์บุรี
เลขที่	729-730	ถนนวิไลจิตต์
ต�าบลบางพุทรา	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสิงห์บุรี	16000
40. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่	38/27	ถนนสันติสุข	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จังหวดัร้อยเอด็	45000	
41. สาขาพิษณุโลก
เลขที่	29/70-71	ถนนธรรมบูชา	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก	65000	
42. สาขานางรอง
เลขที่	781/26	ถนนโชคชัย-เดชอุดม	
ต�าบลนางรอง	อ�าเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์	31110
43. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่	249/2-249/3	หมู่ที่	4	
ต�าบลศรีมหาโพธิ	อ�าเภอศรีมหาโพธิ	
จังหวัดปราจีนบุรี	25140	
44. สาขามหาสารคาม
เลขที่	213/1-2	ถนนศรีสวัสดิ์ด�าเนิน
ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม	44000	
45. สาขากาฬสินธุ์
เลขที่	25/9	ถนนถีนานนท์	ต�าบลกาฬสินธุ์	
อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	46000
46. สาขาล�านารายณ์
เลขที่	13/4-5หมู่ที่	1	ต�าบลชัยนารายณ์	
อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี	15130	

47. สาขาสระบุรี
เลขที่	173/25-27	ถนนสุดบรรทัด
ต�าบลปากเพรียว	อ�าเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี	18000	
48. สาขาราชบุรี
เลขที่	260/46	ถนนศรีสุริยวงศ์
ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี	70000
49. สาขาระนอง
เลขที่	291/68-69	หมู่ที่	3	ถนนเพชรเกษม
ต�าบลบางบอน	อ�าเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง	85000	
50 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่	125/39	ซอยบางแกว้	ถนนทางเขา้เมอืง
ต�าบลแม่กลอง	อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	
จังหวัดสมุทรสงคราม	75000	
51. สาขาชัยภูมิ
เลขที่	158-159	หมู่ที่	6	ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ	36000
52. สาขาบ้านโป่ง
เลขที่	114/8-9	ถนนปากแรด	
ต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี	70110	
53. สาขาภูเก็ต
เลขที	่218/21-23,	218/60-62	ถนนเทพกษตัรย์ี
ต�าบลรัษฎา	อ�าเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต	83000	
54. สาขาอุบลราชธานี
เลขที่	182	ถนนชวาลานอก	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	34000
55. สาขาศรีสะเกษ
เลขที่	861/23-24	ถนนกสิกรรม
ต�าบลเมืองใต้	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ	33000	
56. สาขาทุ่งสง
เลขที่	480-480/1	หมู่ที่	1	
ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่	ต�าบลชะมาย	
อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80110
57. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่	69/12	หมู่ที่	2	ต�าบลสะเดียง	
อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์	67000
58. สาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่	158	หมู่ที่	4	ต�าบลเขาพระ
อ�าเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี	72120	

59. สาขาสระแก้ว
เลขที่	97/109-110	ถนนสุวรรณศร
ต�าบลสระแก้ว	อ�าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว	27000	
60. สาขาเมืองเลย
เลขที่	22/20-21	ถนนชุมสาย	ต�าบลกุดป่อง
อ�าเภอเมืองเลย	จังหวัดเลย	42000
61. สาขาพิจิตร
เลขที่	2/274-2/275	ถนนศรีมาลา
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร	66000	
62. สาขาชุมแพ
เลขที่	55-55/1	หมู่ที่	4	ต�าบลชุมแพ
อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น	40130
63. สาขาบางปะอิน
เลขที่	88/26-27	หมู่ที่	9	
ต�าบลเชียงรากน้อย	อ�าเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13180
64. สาขาพิมาย
เลขที่	181/3-4	หมู่ที่	14	ต�าบลในเมือง
อ�าเภอพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	30110
65. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่	12/3-12/4	ถนนเจษฎาบดินทร์
ต�าบลท่าอิฐ	อ�าเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์	53000	
66. สาขากระบี่
เลขที่	1/31-32	ถนนวัชระ	ต�าบลกระบี่ใหญ่	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่	81000
67. สาขาสุรินทร์
เลขที่	101/4-5	ถนนหลักเมือง	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	32000	
68. สาขาบึงกาฬ
เลขที่	75/15	หมู่ที่	9	ต�าบลบึงกาฬ
อ�าเภอเมือง	จังหวัดบึงกาฬ	38000	
69. สาขาแม่สอด
เลขที่	6/7-6/8	ถนนอินทรคีรี	ต�าบลแม่สอด
อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	63110
70. สาขาทับสะแก
เลขที่	137/4	หมู่ที่	9	
ต�าบลทับสะแก	อ�าเภอทับสะแก	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77130	
71. สาขาแพร่
เลขที่	39/3	หมู่ที่	7	ถนนยันตรกิจโกศล
ต�าบลนาจกัร	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัแพร่	54000	
72. สาขาด่านขุนทด
เลขที่	37/5	หมู่ที่	14	ต�าบลด่านขุนทด
อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัดนครราชสีมา	30210



บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ากัด

บริษัท ชยภาค จ�ากัด Suosdey Finance PLC

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ากัด

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd.
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73. สาขาหนองบัวล�าภู
เลขท่ี	12/7-8	ต�าบลล�าภู	อ�าเภอหนองบวัล�าภู
จังหวัดหนองบัวล�าภู	39000	

74. สาขาหนองคาย
เลขที่	101/1-2	ต�าบลมีชัย	อ�าเภอหนองคาย	
จังหวัดหนองคาย	43000	

75. สาขาบัวใหญ่
เลขที่	335/11	ถนนนิเวศรัตน์	ต�าบลบัวใหญ่	
อ�าเภอบัวใหญ่	จังหวัดนครราชสีมา	30120

1. ส�านักงานใหญ่ 
เลขที่	69	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	
เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	

2. สาขากรุงเทพฯ 
เลขที่	71	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ	จังหวัดกรุงเทพฯ	10240

 สาขาต่างจังหวัด 
3. สาขาพนมสารคาม
เลขที่	155/41-42	หมู่ที่	4	ต�าบลเมืองเก่า	
อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวดัฉะเชงิเทรา	24000
4. สาขาชลบุรี
เลขที่	5/9	ถนนวชิรปราการ	
ต�าบลบางปลาสร้อย	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดชลบุรี	20000	
5. สาขาศรีราชา
เลขที่	15/27	หมู่ที่	4	ถนนสุขุมวิท	
ต�าบลสุรศักดิ์	อ�าเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	20110	

ส�านักงานใหญ่	เลขที่	71	ถนนรามค�าแหง	
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

No.	218,	29th	Street,	Yong	Gyi	Qr.,	
Bago,	Republic	of	the	Union	of	Myanmar

ส�านักงานใหญ่	เลขที่	71	ถนนรามค�าแหง	
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

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	

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

เลขที่	204/159-160	ถนนสุขุมวิท	
ต�าบลทางเกวียน	อ�าเภอแกลง	
จังหวัดระยอง	21110	
8. สาขาบ้านฉาง

เลขที่	138/3	หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านฉาง	
อ�าเภอบ้านฉาง	จังหวัดระยอง	21130	
9. สาขาจันทบุรี

เลขที่	183/6-7	ถนนตรีรัตน์	ต�าบลจันทนิมิต	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	22000
10. สาขาตราด
เลขที่	154/4-5	หมู่ที่	5	ถนนตราด-แหลมงอบ	
ต�าบลหนองเสม็ด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดตราด	23000	
11. สาขานครนายก
เลขที่	75/9-10	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าช้าง
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	26000	

12. สาขาอ่างทอง
เลขที่	76/3	ต�าบลโพสะ																																																																						
อ�าเภอเมือง	จังหวัดอ่างทอง	14000
13. สาขากาญจนบุรี
เลขที่	284/24	ถนนแสงชูโต	ต�าบลบ้านเหนือ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	71000	
14. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่	123-125	หมู่ที่	16	ต�าบลเมืองเก่า	
อ�าเภอกบินทร์บุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	25240
15. สาขาเพชรบุรี
เลขที่	94/10,	94/11	หมู่ที่	1	
ต�าบลต้นมะม่วง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเพชรบุรี	76000
16. สาขาฉะเชิงเทรา 
เลขที่	18/10	ถนนสุขประยูร	
ต�าบลบางตีนเป็ด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000		
17. สาขาหัวหิน
เลขที่	75/16	ถนนชมสินธุ์	ต�าบลหัวหิน	
อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110

3. Battambang Province Branch
No27,	Street	03,	Phum	Kammeakor,	
Sangkat	Svay	Por,	Krong	Battambang,
Battambang	Province
4. Kampong Cham Branch
Chrouy	Thma	Village,	Sangkat	Boeng	Kok, 
Kampong	Cham	Province
5. Svay Rieng Branch
24	Street.	110,	Veal	Yon	Village,	
Sangkat	Svay	Rieng,	Krong	Svay	Rieng,	
Svay	Rieng	Province
6. Kampong Speu Branch
296	National	Highway	4,	
Peanichchakam	Village,	
Krong	Rokar	Thum,	Sangkat	Chbar	Mon,	
Kampong	Spue	Province

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	



ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
สถานที่ตั้ง	 :	 ส�านักงานใหญ่	เลขที่	69	ถนนรามค�าแหง	
		 	 	 แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
	 	 	 โทรศัพท์	0	2310	7000	โทรสาร	0	2318	3339
เว็บไซต์	 :	 www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ	 :	 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริษัท	 :	 ทะเบียนเลขที่	0107546000130	
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 :	 หุ้นสามัญจ�านวน	500,000,000	หุ้น

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

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

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

4. ชื่อบริษัท	 :	 Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
 สถานที่ตั้ง	 :	 077,	Thaduea	Road	
	 	 	 Unit	05,	Ban	Buengkayong	Srisattanak,
	 	 	 Vientiane	Capital,	Lao	PDR		
 เว็บไซต์	 :	 www.tk.co.th/sabaidee		
 ประเภทธุรกิจ	 :	 ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	และรถยนต์
 จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 :	 หุ้นสามัญจ�านวน	1,281,250	หุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอ่ืน



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

6. ชื่อบริษัท	 :	 Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
 สถานที่ตั้ง	 :	 No.	218,	29th	Street,	Yong	Gyi	Qr.,	Bago,		
	 	 	 Republic	of	the	Union	of	Myanmar	
 ประเภทธุรกิจ	 :	 ด�าเนินธุรกิจ	Microfinance	และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆ	
	 	 	 ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ก�ากับดูแลภายใต้กฎหมายของ
	 	 	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 :	 หุ้นสามัญจ�านวน	200,000	หุ้น

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

ผู้สอบบัญชี 	 :	 บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด
	 	 	 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	



ผู้ถือหุ้น

| รายงานประจ�าปี 2562 | บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)22

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ที่มา : 	 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	 วันที่	 12	 มีนาคม	 2562	 โดย	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

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

2. นางสาวปฐมา พรประภา 27,566,667 5.51

3. นายประพล พรประภา 25,566,667 5.11

4. นางสาวปฤณ พรประภา 21,227,700 4.25

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

6. นางอโนทัย พรประภา 15,366,666 3.07

7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา 13,000,000 2.60

-		นายสถิตย์พงษ์	พรประภา 7,000,000 1.40

-		นางนงนุช	พรประภา 6,000,000 1.20

8. นางสาวสุพัฒนา พรประภา 10,666,670 2.13

9. นายรักสนิท พรประภา 9,500,000 1.90

-		นายรักสนิท	พรประภา 9,450,000 1.89

-		นางสิริรัตน์	พรประภา 50,000 0.01

10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (2) 
โดย บลจ.บางกอกแคปปิตอล จก.

6,333,800 1.27

รวม 359,228,170 71.84
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่เกนิร้อยละ	60	ของก�าไรหลงัหกัภาษเีงนิได้ของบรษิทั	 
(งบรวม)
	 ส�าหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย	 จะมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของก�าไรหลังหักภาษีเงินได้ 
แต่ละปี
	 ท้ังนี้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้ใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
มาพิจารณาประกอบเช่น	 ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัท	 สภาพคล่องของบริษัท	 การขยายธุรกิจ	 และปัจจัยอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานของบรษิทั	โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องได้รบั 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 โดยให้แจ้งแก่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

รอบผลประกอบการ 2557 2558 2559 2560 2561

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.32 1.00 0.85 0.93 0.81

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.18 0.40 0.45 0.52 0.45

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 54.90 40.00 53.20 55.70 55.20

เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
	 1.	 มีกรรมการอิสระ	 1	 ใน	 3	 ของกรรมการทั้งคณะ	 

และต้องไม่ต�่ากว่า	3	คน
	 2.	 มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 (Audit	 Committee) 

ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	คน	ทีม่คีวามเป็นอสิระ
โดยมีหน้าที่ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์	 และมีความรู ้
และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	 รวมทั้ง
หน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

	 3.	 มกีารมอบอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ทีช่ดัเจน	ตามรายละเอยีดทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการแล้ว

นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ  
1.	 ถือหุ้นไม่เกิน	 1%	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	นิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	
(นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)

2.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือผู้ที่มีอ�านาจควบคุมของ	 บริษัท	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 
ทั้งในปัจจุบันและช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับแต่งตั้ง

3.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียน 
ตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดามารดา	 คู่สมรส	 พี่น้อง	 และบุตร	 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร	ของผูบ้รหิาร	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูม้อี�านาจควบคมุ	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ในลักษณะที่อาจเป็น 
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ	รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	หรือผู้บริหาร	 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งในปัจจุบันและช่วง	 2	 ปี	 ก่อนได้รับแต่งต้ัง	 
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	รวมถึงการท�ารายการทางการค้า	ที่กระท�า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย	์ 
รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอื

ทางการเงิน	 ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สทุธขิองบรษิทั	หรอืตัง้แต่	20	ล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า

5.	 ไม่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
ส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	 ทั้งในปัจจุบัน 
และช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับแต่งตั้ง	

6.	 ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวมถงึการเป็นทีป่รกึษา
ทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 
2	 ล้านบาทต่อปี	 จากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งน้ีในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นติบิคุคล	ให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการ
อสิระ	ผูบ้ริหาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ัดการ	ของผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย	
ทั้งในปัจจุบันและช่วง	2	ปี	ก่อนได้รับแต่งตั้ง	

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง 
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1.	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ของบริษัท	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.	 ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 

ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4.	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน	เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

5.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้ต้องมี	 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 คน 
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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การเข้าร่วมประชุมและจ�านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2562		มีรายละเอียด	ดังนี้		

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
เข้าประชุม/

ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท
เข้าประชุม/

ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เข้าประชุม/

ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนด 

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เข้าประชุม/
ทั้งหมด

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

		2.	 นายรักสนิท		พรประภา	 กรรมการ	 1/1	 3/4	 	

		3.	 นายสถิตย์พงษ์		พรประภา	 กรรมการ	 1/1	 4/4	 	

		4.	 นางสาวปฐมา		พรประภา	 กรรมการผู้จัดการ	 1/1	 4/4	 	

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

  6.	 นายประสิทธิ์	ไทรนนทรีย์		 กรรมการ	 1/1	 4/4  

		7.	 นางบุษกร		เหลี่ยมมุกดา	 กรรมการ	 1/1	 4/4	 	 1/1

		8.	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	(1)	 กรรมการอิสระ/	 -	 3/3	 3/3	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	

		9.	 นายกนิช	บุณยัษฐิต	ิ(2)	 กรรมการอิสระ/	 -	 3/3	 3/3	 1/1	
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	/
	 	 กรรมการตรวจสอบ

10.	 นายสุรินทร์	ธรรมนิเวศ		 กรรมการอิสระ/	 1/1	 3/4	 3/4	
	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	

11.		นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์		 กรรมการอิสระ/	 1/1	 4/4	 	 1/1
	 	 กรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

			 นางสาวอรพินธุ์	ชาติอัปสร	 กรรมการอิสระ/	 1/1	 1/1	 1/1	
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 	

	 นายทวีป	ชาติธ�ารง	 กรรมการอิสระ/	 -/1	 -/1	 1/1
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	/
	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	

							นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์			 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 1/1	 4/4	 	

หมายเหตุ :  (1) นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
  แทนนางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
   (2) นายกนิช บุณยัษฐิติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
  แทนนายทวีป ชาติธ�ารง ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
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2. คณะผู้บริหาร

	 คณะผู้บริหารของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวน	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.	 นายทวีศักดิ์		เจริญศักดิ์โยธิน	 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
	 7.	 นายธิติพล	เลือดภักดี	 ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)
	 8.	 นายคัมภีร์	หวังสุนทร	 ผู้บริหารระดับฝ่าย
	 9.	 นายปิติ		งามเลิศ	 ผู้บริหารระดับฝ่าย
					10.	 นายประกอบ	หมายแม้น	 ผู้บริหารระดับฝ่าย



27บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562 |

           โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ส�านักกรรมการผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายปฏิบัติการ 1

ฝ่ายปฏิบัติการ 2

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ

ฝ่ายงานต่างประเทศ

ฝ่ายการเงิน

ส่วนบัญชี
(สมุห์บัญชี)

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
กรุงเทพ

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ต่างประเทศ

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน (CFO)

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทั	ได้มมีตแิต่งตัง้ให้	นายอภชิยั	เอือ้มเสถยีรพร	

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	มีผลตั้งแต่วันที่	9	พฤษภาคม	2561	
โดยคณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั	ปรากฏอยูใ่นเอกสาร
แนบ	1	ในแบบ	56-1

สมุห์บัญชี  (ผู ้ ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี)

คณะกรรมการบริษทั	ได้มมีติแต่งตัง้ให้	นางวนัณัฏฐ์กมล	เป่ียมข�าดี	
ด�ารงต�าแหน่งเป็นสมุห์บัญชี	 มีผลตั้งแต่วันที่	 12	 พฤศจิกายน	 2561	 
โดยคณุสมบัตขิองผู้ด�ารงต�าแหน่งสมห์ุบญัช	ี ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ	 1	
ในแบบ	56-1

 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
    ค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 บรษัิทได้ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิาร

ไว้อย่างชัดเจน	 เหมาะสม	 เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ	 และ/หรือ 
ผู้บริหาร	 ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 และเป็นไป 
ตามหลักการและนโยบายที่บริษัทก�าหนด	 โดยบริษัทจะพิจารณา 
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี 
ขนาดใกล้เคียงกัน	 โดยกรรมการที่เป็นผู ้บริหารได้รับค่าตอบแทน 
ในรูปเงนิเดือน	โบนสั	และเงนิส�ารองเลีย้งชพีพนกังาน	ซึง่เป็นค่าตอบแทน
ที่แปรผันตามผลการด�าเนินงานของบริษัท	

	 	 ส่วนกรรมการอสิระ	และทีป่รึกษาคณะกรรมการบรษิทั	
ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่	ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ของบรษิทัได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่กรองและพจิารณา	
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ	 โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	 รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว 
ทางธรุกจิและการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทั	เหน็สมควรว่าโครงสร้าง
ดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการ 
และผู้บริหารน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว		

	 	 โดยในปี	 2562	 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นได้อนุมัต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	โดยมรีายละเอียด	ดงันี้

	 	 -	 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละคร้ังที่มาประชุม		
40,000	บาท/	คน/	ครั้ง	

	 	 -		 ส�าหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ได้รับค่าตอบแทน 
เป็นเบี้ยประชุมรายละ	 40,000	 บาท	 ต่อการประชุมต่อครั้ง	 โดยให้
ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม	45,000	บาทต่อการประชุม
ต่อครั้ง

	 	 ในปี	 2562	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�านวน 
7	ท่าน	ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการอสิระและกรรมการชดุย่อยและทีป่รกึษา
คณะกรรมการบริษัท	 ในรูปของเบี้ยประชุม	 ตามจ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วม
ประชุม	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

1.	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	 กรรมการอิสระ,		 120,000	 135,000	 	 255,000
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	 นายกนิช	บุณยัษฐิติ		 กรรมการอิสระ,	 120,000	 120,000	 45,000	 285,000
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 และกรรมการตรวจสอบ	

3.	 นายสุรินทร์	ธรรมนิเวศ	 กรรมการอิสระและ	 160,000	 120,000	 	 280,000
	 	 กรรมการตรวจสอบ

4.	 นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	 กรรมการอิสระ,	 200,000	 	 40,000	 240,000
	 	 กรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

5.	 นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 200,000	 	 	 200,000

6.	 นางสาวอรพินธุ์	ชาติอัปสร	 กรรมการอิสระ,	 80,000	 45,000	 	 125,000
	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

7.	 นายทวีป	ชาติธ�ารง	 กรรมการอิสระ,	 -	 40,000	 	 40,000
	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 และกรรมการตรวจสอบ

   รวม  880,000  460,000  85,000  1,425,000

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
	 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยพจิารณาจากผลประกอบการ

ของบรษิทั	และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน	โดยในปี	2562	
บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิาร	จ�านวน	10	คน	ในรปูของเงนิเดอืน	
โบนัส	เป็นจ�านวนเงิน	41,313,504.0	บาท	

 2)  ค่าตอบแทนอื่น 
	 	 2.1)		ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	–	
	 	 	 ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ	
	 	 2.2)		ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร	
 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ให้แก่ผู ้บริหาร	 

โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3	ของเงินเดือน	โดยในปี	2562	
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	 10	 ราย	
รวมทั้งสิ้น	78,948.0	บาท

4.  บุคลากร  
	 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	 2,115	 คน	 โดยในปี	 2562 

บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น	 749.1	 ล้านบาท	 
ซึ่งผลตอบแทนได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 สวัสดิการ	 และเงินสมทบ	 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และอื่นๆ	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อยได้จ ่าย 
ผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท	 เป็นจ�านวน 
ทั้งสิ้น	108.4	ล้านบาท

-		ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้	(คน)	 1,090	 9	

-		ฝ่ายปฏิบัติการ	(คน)	 8	 115

-		ฝ่ายต่างประเทศ		(คน)	 30	 218	

-  ฝ่ายบัญชี	(คน)	 33	 -

-		ฝ่ายการเงิน	(คน)	 14	 -	

-		ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ	(คน)	 47	 57

-		ส�านักตรวจสอบภายใน	(คน)	 39	 -	

-		ส�านักกรรมการผู้จัดการ	(คน)	 444	 11	

รวม (คน)  1,705  410 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  640.7  108.4 

  ปี 2562  บมจ.ฐิติกร  บริษัทย่อย
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ทั้งน้ี	 ใน	 3	 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�านวน
พนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ	และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ

โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน	 ค่าแรงและ 
ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 โดยในปี	 2562	 คิดเป็นจ�านวนเงิน 
ทั้งสิ้น	749.1	ล้านบาท	

บริษัท	 มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน	 โดย 
ค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจและ 
การเติบโตของบริษัท

นอกเหนือจากการที่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน 
ในรูปเงินเดือน	 โบนัส	 และเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพแล้ว	 บริษัทยังมี
สวัสดิการอื่นให้กับพนักงาน	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี	ค่าเดนิทางไปปฏบิตังิานต่างจงัหวดั	จดัให้มปีระกนัอบุตัเิหตหุมู	่
โครงการกองทนุการศกึษาบตุร	เงินช่วยเหลอืให้กบัพนักงานทีป่ระสบภยัพบัิต	ิ
รวมถึงการให้รางวัลส�าหรับพนักงานที่มีความต้ังใจในการท�างาน 
เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น	 เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัท	 
มขีวญัและก�าลงัใจในการสร้างความเจรญิเตบิโตให้บรษิทัฯ	ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน	 เพื่อส่งเสริมให้

พนักงานมีความรู้	 ความสามารถ	และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	
โดยมุ ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ	 นอกจากนี้	 กลุ ่มบริษัทยังเน้น 
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	 (Good	
Corporate	Governance)	โดยกลุม่บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้พนกังาน
มีจรรยาบรรณ	 ในการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศ
ส�าหรับ	 พนักงานใหม่	 เพื่อให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจในระบบ 
การท�างาน	 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร	 นอกจากนี้	 บริษัทยังจัดอบรม 
ทั้งการอบรมภายในบริษัท	 และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม�่าเสมอ	 
โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ	 คอมพิวเตอร์	 และการฝึกอบรมท่ัวไป	 
เช่น	ความรูด้้านการบญัช	ีภาษอีากร	ซึง่ขึน้กบัความเหมาะสมของสายงาน

ที่พนักงานนั้นท�างานอยู่	

จ�านวนคน	 2,350	 1,663	 1,960

จ�านวนชั่วโมง	 14,100	 9,978	 11,760

  สถิติการฝึกอบรมพนักงาน  ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

ข้อมูลการฝึกอบรม

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
การถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั	31	ธนัวาคม	2561	 และ	ณ	 31	 ธันวาคม	 2562	 แสดงจ�านวนหุ้นโดยรวมจ�านวนหุ้นของ 

คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

1)  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการบริษัท 

รายชื่อ ณ 31 ธันวาคม
2561

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธัันวาคม
2562

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

จ�านวนหุ้น คู่สมรส

		1.	 ดร.ชุมพล	พรประภา	 -	 -	 -	 15,366,666

		2.	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	 -	 -	 -	 -

		3.	 นายกนิช	บุณยัษฐิติ	 -	 -	 -	 -

		4.	 นายสุรินทร์	ธรรมนิเวศ	 -	 -	 -	 -

		5.	 นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	 -	 -	 -	 -

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

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

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

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

10.		นางบุษกร	เหลี่ยมมุกดา	 -	 -	 -	 -

11.		นายประสิทธิ์	ไทรนนทรีย์	 33,000	(0.007%)	 -	 33,000	(0.007%)	 -

      นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์	 -	 -	 -	 -
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รายชื่อ ณ 31 ธันวาคม
2561

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธัันวาคม
2562

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

จ�านวนหุ้น คู่สมรส

1.		นายอภิชัย	เอื้อมเสถียรพร	 -	 -	 -	 -

2.		นายคัมภีร์	หวังสุนทร	 -	 -	 -	 -

3.		นายทวีศักดิ์	เจริญศักดิ์โยธิน	 -	 -	 -	 -

4.		นายปิติ	งามเลิศ	 -	 -	 -	 -

5.		นายสมบุญ	นาราสุนทรกุล	 -	 -	 -	 -

6.		นายธิติพล	เลือดภักดี	 -	 -	 -	 -

7.		นายประกอบ	หมายแม้น	 -	 -	 -	 -

2)  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร *

*	หมายเหตุ	:	ข้อมูลหลักทรัพย์	ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น	แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเท่านั้น
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ

อายุ	 78	ปี
การถือหุ้น	 3.07%
การศึกษา	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา	JUNIATA	COLLEGE,	PA.,	U.S.A.
	 	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการคุณภาพ	สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
		 		 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่น	1
หลักสูตรการอบรม	 The	Role	of	the	Chairman	Program	-	RCP	รุ่นที่	13	/	2549	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 6	มิถุนายน	2546
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ		 ปี	2562-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	พีชแอนด์ลีฟวิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	สินทองหล่อ	จ�ากัด
		 	 ปี	2535-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	เล็กซ์ซัส	กรุงเทพ	จ�ากัด
		 	 ปี	2531-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอสพีเอสยู	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2523-ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 ปี	2514-2553	 กรรมการ	บริษัท	ไทยซูซูกิมอเตอร์	จ�ากัด

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 53	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา		 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	ภาควิชาการธนาคารและการเงิน	
	 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	-	DCP	รุ่นที่	73	/	2547	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 25	เมษายน	2562
ประสบการณ์     
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2562-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
	 	 	 	 ด้านการเงินบริษัท	แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2547-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	มาเนจเมนท์	จ�ากัด
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	พรสันติ	จ�ากัด
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ลุมพินี	พรอพเพอร์ตี้	เซอร์วิส	แอนด์	แคร์	จ�ากัด
	 	 ปี	2550-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ศรีส�าอาง	ซัพพลายเออร์	จ�ากัด
	 	 อดีต		 กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สาย	Treasury	
	 	 	 	 and	Banking	Operations	Group	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 อดีต		 กรรมการ	บริษัท	ลีสซิ่งไอซีบีซี	(ไทย)	จ�ากัด
	 	 อดีต		 กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	สินเอเซีย	จ�ากัด
	 	 อดีต		 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท	สามารถ	ไอ-โมบาย	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ :	นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่	วันที่	25	เมษายน	2562

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายกนิช บุณยัษฐิติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 50	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา	 LL.B.	(Hons),	Chulalongkorn	University	
	 	 LL.M.,	Harvard
		 	 LL.M.,	Michigan	
	 	 LL.M.	(cum	laude),	KU	Leuven,	Belgium
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	164	/	2562	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	164	/	2562	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 25	เมษายน	2562
ประสบการณ์   
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2562-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
	 	 	 	 และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2563-	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	ไทยเพรสซเิดนท์ฟดูส์		จ�ากดั	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปัจจุบัน	 Assistant	Professor	of	Law,	Chulalongkorn	University
	 	 ปัจจุบัน	 Legal	Advisor,	Siam	Piwat	Co.,	Ltd.
	 	 ปัจจุบัน	 Legal	Advisor,	S.Napa	(Thailand)	Co.,	Ltd.
	 	 ปัจจุบัน	 Legal	Advisor,	Global	Utility	Services	Co.,	Ltd.
	 	 ปัจจุบัน	 College	Council,	Chitralada	Technology	College	(วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา)
	 	 ปัจจุบัน	 Board	Member,	Centre	for	European	Studies,	Chulalongkorn	University	
	 	 ปัจจุบัน	 Sub-Committee	on	Provincial	and	Provincial	Cluster	Integrated	
	 	 	 	 Policy	-	Planning	and	Budgeting	(อนุกรรมการนโยบายจังหวัด
	 	 	 	 และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	อ.ก.น.จ.	ด้านแผนและงบประมาณ),	
	 	 	 	 Office	of	the	Public	Sector	Development	Commission	
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	Chitralada	School	Foundation	
	 	 	 	 (มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี	เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	Rajprachasamasai	School	Foundation	
	 	 	 	 (มลูนธิิโรงเรยีนราชประชาสมาศยั	ในพระบรมราชูปถัมภ์)
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	Maha	Chakri	Sirindhorn	Foundation	
	 	 	 	 (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร	เพื่อ	คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	Prince	Mahidol	Foundation	
	 	 	 	 (มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก)
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	The	National	Identity	Foundation	
	 	 	 	 (มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
	 	 ปัจจุบัน	 Director,	Bangkok	Observation	Tower	Foundation
		 	 	 	 (มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร)
	 	 อดีต		 Director,	Siam	Tyre	Public	Company	Limited	
	 	 อดีต		 Director,	Master	of	Law	-	Business	Law	(International	Programme),	
	 	 	 	 Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University	
	 	 อดีต		 Director,	Land	Policy	Center,	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University
	 	 อดีต		 Head	of	Civil	Law	Department,	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University
Teaching	 Property	Law,	LL.B.	Programme,	Chulalongkorn	University
	 	 Business	Law,	BA	in	Accounting	Programme,	Chulalongkorn	University
	 	 Business	Law,	EMBA	and	MBA	Programme,	SASIN	School	of	Management
	 	 European	Union	Law,	LL.B.	and	LL.M.	Programme,	Chulalongkorn	University
	 	 European	Union	Law,	MA	in	European	Studies,	Chulalongkorn	University

หมายเหตุ :	นายกนิช	บุณยัษฐิติ	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่	วันที่	25	เมษายน	2562

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 74	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา 	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	133	/	2560	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 8	พฤษภาคม	2558
ประสบการณ์   
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2551-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด
	 	 ปี	2548-2554		 กรรมการ	บริษัท	เอสพีเอสยู	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2537-2547	 กรรมการ	บริษัท	สยามกลการ	จ�ากัด
	 	 ปี	2537-2547	 กรรมการ	บริษัท	สยามนิสสัน	ออโตโมบิล	จ�ากัด

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ	 62	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา 	 Master	of	Business	Administration	(MBA),	The	University	of	Chicago
		 		 Graduate	School	of	Business
	 	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธม.)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	(วศบ.)	โยธา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 ปริญญาบัตร	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุ่นที่	17	
	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม	 วฒุบัิตรหลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู,	สถาบนัพฒันาข้าราชการ	ฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม
	 	 หลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท)	รุ่นที่	3
		 		 หลักสูตร	Director	Certification	Program	-	DCP	รุ่นที่	1/2542	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 หลักสูตร	The	Role	of	the	Chairman	Program	-	RCP	ปี	2543	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
		 		 Certificate	(Chartered	Director	Course),	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 	 Chartered	Financial	Planner	(CFP)	สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย	
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก		 23	เมษายน	2556
ประสบการณ์   
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2556-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
	 	 	 	 บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัทไทยคอมโพสิท	จ�ากัด
	 	 ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการบริหาร	เหรัญญิก
	 	 	 	 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	ในพระบรมราชูปถัมป์	
	 	 	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(มอสน.)
	 	 อดีต			 กรรมการ	ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ	องค์การจัดการน�้าเสีย	(อจน.)
	 	 อดีต		 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บยส.)
	 	 อดีต		 รองประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 อดีต		 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 	 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	สินเอเชีย	จ�ากัด
 
หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายรักสนิท พรประภา กรรมการ

อายุ	 73	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�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2530-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอสพีเอสยู	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2522-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
		 	 ปี	2522-2553		 กรรมการ	บริษัท	สินพล	จ�ากัด

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ

อายุ	 70	ปี
การถือหุ้น	 2.60%
การศึกษา 	 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์	UNIVERSITY	OF	DETROIT,	MI,	U.S.A.
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	67	/	2550	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 6	มิถุนายน	2546
ประสบการณ์   
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2540-ปัจจุบัน		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	เอสพีเอสยู	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2522-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 ปี	2545-2553		 กรรมการบริหาร	สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย	(TMEA)			 	
	 	 ปี	2532-2553		 กรรมการ	บริษัท	ไทยซูซูกิมอเตอร์	จ�ากัด
		 	 ปี	2523-2553		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สินพล	จ�ากัด		 	
	 	 ปี	2537-2549		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการ

อายุ	 50	ปี
การถือหุ้น	 5.51%
การศึกษา 	 M.B.A.	BABSON	COLLEGE,	MA,	U.S.A.
	 	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง	(ขั้น	Advance)	-	COSO	ERM	2017	รุ่น	3/2562
	 		 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 	 หลักสูตร	Strategic	Financial	Leadership	Program	(SFLP)	2018	Professional
	 		 	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(วปส	13)	
	 	 	 รุ่นที่	13/	2558	สถาบันพระปกเกล้า
	 	 หลักสูตร	TLCA	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุ่นที่	1/2556
	 	 	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	 	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส3)	รุ่นที่	3/2556,	สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
	 	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT5)	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	 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง	(ขั้น	Advance)	-	COSO	ERM	2017	รุ่น	3/2562
	 		 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 6	มิถุนายน	2546
ประสบการณ์  
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	(CFO)	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 		 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด
		 	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อาคาร	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โตโยต้าปทุมธานี	ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า	จ�ากัด
	 	 ปี	2550-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เล็กซ์ซัส	กรุงเทพ	จ�ากัด	
		 	 ปี	2540-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-2561		 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



| รายงานประจ�าปี 2562 | บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)38

นายประพล พรประภา กรรมการ
 
อายุ	 46	ปี
การถือหุ้น	 5.11%
การศึกษา 	 B.S.	BABSON	COLLEGE,	MA.,	U.S.A.
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	TLCA	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุ่นที่	3/2558	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	 	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	รุ่นที่	7	สถาบันวิทยาการการค้า
	 	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	2	(วพน.	2)	สถาบันวิทยาการพลังงาน
	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	54	/	2549	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	Program	(EDP1)	รุ่นที่	1/2551	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 6	มิถุนายน	2546
ประสบการณ์  
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2546-ปัจจุบัน	 กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อาคาร	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โตโยต้าปทุมธานี	ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า	จ�ากัด
	 	 ปี	2550-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เล็กซ์ซัส	กรุงเทพ	จ�ากัด	
		 	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด	
	 	 ปี	2544-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-2561		 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
		 	 ปี	2540-2544	 นักวิเคราะห์	เจ.พี.มอร์แกน	

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

อายุ	 60	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา 	 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่น17/	2547	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 6	มิถุนายน	2546
ประสบการณ์  
บริษัทจดทะเบียน	 ปี	2554-ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2553-2561		 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2537-2560	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2558-2561	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-2561		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2554-2561	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
	 	 ปี	2553-2561		 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด		 	
		 	 ปี	2545-2561	 กรรมการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด
  

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ

อายุ	 55	ปี
การถือหุ้น	 0.007%
การศึกษา 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
หลักสูตรการอบรม	 หลกัสตูร	How	to	Develop	a	Risk	Management	Plan	(HRP	19/2018)	สถาบันกรรมการบรษิทัไทย	(IOD)
	 	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	RCL	14/2018
		 	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	150/2561	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 25	เมษายน	2561
ประสบการณ์ 
บริษัทจดทะเบียน 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2559-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2551-2559	 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	2	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2547-2551	 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	1	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2546-2547	 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ	3	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2541-2546	 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นางสาวอรพินธ์ุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 79	ปี
การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา		 ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 M.B.A.	(The	Gothenburg	School	of	Economic	and	Business	Administration,	Sweden)
		 	 M.S.	(Accounting),	M.B.A.	(International	Business),	University	of	Wisconsin	(Madison)
หลักสูตรการอบรม	 หลักสูตร	Audit	Committee	and	Continuing	Development	Program	(ACP)	รุ่นที่	43	/	2556	
	 	 	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	-	DAP	รุ่นที่	91	/	2554	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	 ไม่มี
วันแต่งตั้งครั้งแรก 	 20	เมษายน	2553
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน 	 ปี	2556-2562	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2553-2562	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	MMP	Corporation
		 	 ปี	2550-2552		 กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม	ธนาคารออมสิน	
		 	 ปี	2546-2548		 กรรมการ	ธนาคารออมสิน
		 		 ปี	2508-2544		 อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : นางสาวอรพินธุ์	ชาติอัปสร	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ	9	ปี	โดยให้มีผลในวันที่	25	เมษายน	2562
   

นายทวีป ชาติธ�ารง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	 71	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	 ป	ี2555-2562	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บรษิทั	ฐติกิร	จ�ากดั	(มหาชน)
	 	 ปี	2552-2562	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2552-2555	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัทจ�ากัดและองค์กรอื่นๆ	 ปี	2549-2552		 Advisor	to	the	President,	Bank	Thai	Plc.	
	 	 ปี	2548-2552		 Director,	BT	Securities	Co.,	Ltd.
		 		 ปี	2542-2547		 Senior	Executive	Vice	President	(Institutional	Banking),	Bank	Thai	Plc.

หมายเหตุ :	นายทวีป	ชาติธ�ารง	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ	9	ปี	โดยให้มีผลในวันที่	25	เมษายน	2562

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น	 5.51%
การศึกษา	 M.B.A.	BABSON	COLLEGE,	MA,	U.S.A.
	 	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	(CFO)	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด
		 	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อาคาร	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โตโยต้าปทุมธานี	ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า	จ�ากัด
	 	 ปี	2550-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เล็กซ์ซัส	กรุงเทพ	จ�ากัด	
		 	 ปี	2540-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-2561		 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น	 5.11%
การศึกษา	 B.S.	BABSON	COLLEGE,	MA.,	U.S.A.
ประสบการณ์   ปี	2546-ปัจจุบัน	 กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2546-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.	
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เอส.พี.อาคาร	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โตโยต้าปทุมธานี	ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า	จ�ากัด
	 	 ปี	2550-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	เล็กซ์ซัส	กรุงเทพ	จ�ากัด	
		 	 ปี	2544-ปัจจุบัน		 กรรมการ	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด	
	 	 ปี	2544-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2554-2561		 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เด็บท์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
		 	 ปี	2540-2544	 นักวิเคราะห์	เจ.พี.มอร์แกน

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา	 ปริญญาโท	MBA	มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 เลขานุการบริษัท	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Suosdey	Finance	PLC
	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2555-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2553-2561		 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2558-2559	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ	1	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2557-2558	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ	2	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2554-2555	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ	2	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2548	-2554	 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	ภูมิภาค	2	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2547-2548		 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	4	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)		

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ

การถือหุ้น	 0.007%
การศึกษา 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ซี.วี.เอ.	จ�ากัด	
	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทีเค	เงินทันใจ	จ�ากัด
	 	 ปี	2560-ปัจจุบัน	 กรรมการ	Mingalaba	Thitikorn	Microfinance	Co.,	Ltd.
	 	 ปี	2559-ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2558-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ชยภาค	จ�ากัด
	 	 ปี	2551-2559	 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	2	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 ปี	2547-2551	 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ	1	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2546-2547	 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ	3	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 ปี	2541-2546	 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายคัมภีร์ หวังสุนทร  ผู้บริหารระดับฝ่าย

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

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ

การถือหุ้น	 	 ไม่มี
การศึกษา	 	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	 	 ปี	2561-ปัจจุบัน		 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปี	2559-ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปี	2557-ปัจจุบัน		 กรรมการ	Sabaidee	Leasing	Co.,	Ltd.	 	
	 	 	 ปี	2557-2559	 	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	4	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปี	2555-2557	 	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 ปี	2554-2555	 	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจพิเศษ	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปี	2553-2554	 	 ผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้	กรุงเทพ	1	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
		 	 	 ปี	2552-2553	 	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	3	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปี	2550-2552			 ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	สินพล	จ�ากัด
		 	 	 ปี	2547-2550			 รองผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	สินพล	จ�ากัด	

นายปิติ งามเลิศ  ผู้บริหารระดับฝ่าย

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

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายสมบุญ นาราสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2

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

นายธิติพล เลือดภักดี ที่ปรึกษา (เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)

การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา 	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	(จิตวิทยา)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
ประสบการณ์	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2559-ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	(เทียบเท่าผจก.ฝ่าย)	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2552-2559	 ผู้จัดการฝ่ายบริการและอะไหล่	บริษัท	เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	จ�ากัด
	 	 ปี	2551-2551		 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2549-2551	 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	3	และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1	
	 	 	 	 บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)

นายประกอบ หมายแม้น ผู้บริหารระดับฝ่าย

การถือหุ้น	 ไม่มี
การศึกษา 	 ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบการณ์	 ปี	2561-ปัจจุบัน	 ผู้บริหารระดับฝ่าย	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 ปี	2551-2561	 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อภูมิภาค	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ :	การถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษทัฯ	ใหค้วามส�าคัญ	และจัดให้มีกระบวนการการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 โดยปลูกฝังจิตส�านึก	 เรื่องจริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติ 

ต่อลูกค้า	 คู่ค้า	 สังคม	 เพื่อนพนักงาน	 อย่างมีคุณธรรม	 มีความโปร่งใส	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ความซ่ือสัตย์	 จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กร

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริษัทฯ	 มุ่งมั่นจะเป็นผู้น�าด้านธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต	์

โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย 

ที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์	 ทั้งในประเทศและ

ประเทศใน	ASEAN	โดยเมื่อปลายปี	2557	บริษัทฯ	ได้เริ่มเปิดให้บริการ

ในราชอาณาจักรกัมพูชา	 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

ซ่ึงในระยะยาวบริษัทฯ	 มีความต้ังใจที่จะส่งเสริมให้บุคลากรที่มี 

ความช�านาญ	และระบบเช่าซ้ือทีม่ปีระสทิธภิาพของบริษทัในการขยายธรุกจิ

ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะกรรมการบริษัท	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	

ซ่ึงเป ็นกลไกที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล 

การด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปในแนวทางทีถ่กูต้อง	

โดยมีการทบทวนนโยบายเก่ียวการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์	

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อันเป็น 

พื้นฐานส�าคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	พนักงานและลูกค้าของ

บริษัท	ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	

ยงัเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั	เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์

ดงักล่าว	คณะกรรมการได้ก�าหนดกรอบนโยบายสนบัสนนุการก�ากบัดูแล

กิจการดังนี้

-	 ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติและการให้บริการ	 ลูกค้าและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	

-	 ก�ากับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความสามารถและความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ	เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	 โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

ที่เหมาะสม	 มุ ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว

-	 ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส	ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้

-	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 และพนักงานปฏิบัติตาม

แนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเน้นให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียง

อนัดงีาม	ตลอดจนความเชือ่มัน่ในบริษทั	ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัท�าคู่มอืแนวทาง

จรรยาบรรณ	 และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมอบหมายให ้

ส�านกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ	ตดิตามการปฏบิตังิาน

ตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 (Corporate	

Governance	Policy)	โดยอ้างองิจากหลกัการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบั

บริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2555	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 

ตามแนวทางทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ก�าหนดตามล�าดับ	 ในหลักการ	 ซ่ึงบริษัทได้พิจารณา	 และน�าเสนอ 

คณะกรรมการรบัทราบ	เมือ่วนัที	่13	พฤศจกิายน	2562	เพือ่วตัถปุระสงค์

ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม	 รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ 

ผู ้ถือหุ ้น	 และเป็นประโยชน์แก่ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 ตลอดจน 

เป็นแนวทางให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	 ในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	กฎระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการฉบบันี	้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ	

และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้

บริษัทและบริษัทย ่อยปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 

อย่างเคร่งครัดและสม�่าเสมอ	 ทั้งในระดับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงาน	ผ่านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ใน	5	หลัก	เพื่อให้มั่นใจว่า	

บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด	 มีความโปร่งใส	 และ 

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับริษทัจดทะเบยีน	ปี	2555	

ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ	

ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น	5	หมวด	ได้แก่

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท	ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่

และความรบัผิดชอบของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการก�าหนด	 จึงจัดให้มี 

ช่องทางการสือ่สารนโยบายการก�ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ	

ให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	ทราบอย่างสม�่าเสมอ	โดยผ่านหลาย

ช่องทาง	ดังนี้
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1.	 คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2.	 คู่มือ	“นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ”
3.	 เว็บไซต์ของบริษัท	ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4.	 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่	

หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น   
คณะกรรมการได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้	

จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการต่างๆ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ผูถ้อืหุน้ว่าจะได้รบัการคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐาน	อนัได้แก่	การซือ้ขายหรอื
โอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษัท	 อย่างเพียงพอ	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ	ของบริษัท	เป็นต้น	ดังนี้

1.	 บรษิทัมกีารส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุประเภทรวมถงึ	“นกัลงทนุ
สถาบัน”	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส ่งค�าถามล่วงหน้าก ่อน 
วนัประชมุ	โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าอย่างชดัเจน	และ
มกีารเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าบน	website	ของบรษิทั

3.		ในปี	 2562	 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 1	 ครั้ง	 เป็น 
การประชุมสามัญประจ�าปีซ่ึงจัดข้ึนในวันที่	 25	 เมษายน	 2562	 โดย 
บรษัิทมอบให้บรษัิทศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึง่เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 22	 วัน	 พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ 
และครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	 โดยรายละเอียด 
ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ	 วัน	 เวลา	 และสถานที่	 รวมทั้งแผนที ่
แสดงสถานทีป่ระชุม	วาระการประชมุ	และเอกสารประกอบวาระการประชุม	
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ	 หนังสือมอบฉันทะ 
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	 	และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ 
เป็นผู ้รับมอบฉันทะ	 รวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การประชุมผู้ถือหุ้น	และการออกเสียงลงคะแนน

4.		 ก่อนเริม่การประชมุ	ประธานในทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารออกเสียง
ลงคะแนนซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท	และการตรวจนับคะแนนเสยีง
จะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

5.		ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ	
โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�าคัญ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงได้ตามท่ีเห็นสมควร	 และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ 
ในกรณีที่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง	 เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง

6.		ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่าง
เหมาะสม	และโปร่งใส	ในระหว่างการประชมุมกีารเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ได้ซักถาม	 แสดงความคิดเห็น	 และให้กรรมการชี้แจงในรายละเอียด 
และตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ	
กรรมการทกุคนเข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชดุย่อย	ได้เข้าร่วมประชมุเพือ่ตอบข้อซกัถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง			

7.		บริษัทได้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน	มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน	การลงคะแนน	และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ทราบก่อนด�าเนนิการประชมุ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
ตรวจสอบได้	 และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 
ภายใน	14	วนันบัแต่วนัประชมุ	พร้อมท้ังได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท	
ในวันเดียวกัน

8.		เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างสม�่าเสมอ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
ทางบริษัท

9.		จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูล	
เสนอความคิดเห็นต่างๆ	หรือติดต่อกรรมการอิสระ	ได้โดยตรงผ่าน 
ทาง	E-mail	Address	ของเลขานุการบริษัท	

หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติต ่อผู ้ ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 

เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	โดยมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้
1.	 บรษิทัได้เผยแพร่หนงัสือเชญิประชมุพร้อมวาระการประชมุ

ไว้ที่	website	ของบริษัทก่อนวันประชุม	43	วัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม

2.		เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือค�าถาม 
เกี่ยวกับบริษัท	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบ 
ผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ล่วงหน้า	 7	 เดือน 
ก่อนวันประชุม	 รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.		เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคล	เพือ่เข้ารบัการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ	
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน	 ตามคุณสมบัติ
กรรมการของบริษัท	 และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย	 
เพื่อบริษัทจะได้ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาต่อไป	 ซึ่งได้ประกาศแจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ล่วงหน้า	 
6	 เดือนก่อนวันประชุม	 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมเช่นกัน

4.		บรษิทัได้จัดท�าหนงัสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	

5.		ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระที่ได้แจ้งไว้ 
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม 
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

6.		 ในวาระแต่งตัง้กรรมการ	ก�าหนดให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธใินการแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล	 และให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
ทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง

7.		บริษทัได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถ
ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง	 พร้อมทั้งให้รายละเอียดของ
กรรมการอิสระทั้งหมด	เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
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8.		คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการรายงานการถือครอง 
หลักทรัพย์และส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ
บริษัท	ปีละครั้ง

9.		ในการพิจารณาท�ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ 
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีส่วนทีเ่กีย่วข้อง	จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณา
ท�ารายการระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

10.		คณะกรรมการมมีาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดนโยบายและวิธีการดูแล 
ไม่ให้ผู ้บริหารและผู ้ที่ เ ก่ียวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช  ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	 หัวข้อย่อย 

คณะกรรมการชดุย่อย	เรือ่งขอบเขตและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษัิท
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	 หัวข้อย่อย	 

คณะกรรมการชุดย่อย	เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 

ซึ่งได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 เจ้าหน้ี	 ผู้ลงทุน	 สังคม	 
ภาครัฐ	พนักงาน	และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	ซึ่งได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์
อกัษรในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษัิท	
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 บรษิทัด�าเนนิธุรกิจอย่างซือ่สตัย์	ตรงไปตรงมา	ยดึมัน่พฒันา
ธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง	สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

2.	 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาค	ยตุธิรรม	เป็นระบบ	และโปร่งใส	รวมทัง้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	

3.	 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงทางการค้า	 
ไม่ใช้วธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืปกปิดข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิอันจะท�าให้เจ้าหนี้

เกิดความเสียหาย	 ตลอดจนสถาบันการเงิน	 โดยปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การกูย้มื	เช่น	วตัถปุระสงค์การใช้เงนิ	การช�าระคนื	หลกัทรพัย์ค�า้ประกนั	
และข้อตกลงอื่นๆ	 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 
แห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้ได้	 บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า 
เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา	โดยทีผ่่านมาบริษทัไม่เคยกระท�าผดิ
ข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน		

4.	 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า	 รวมถึงการรักษาความลับ
ของลูกค้า	 และให้ความส�าคัญในการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า 
โดยในปี	 2544	 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ 
เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค

5.	 บริษัทถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ	 
ตามแนวทางคือ	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และ 
ระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด	 พร้อมให้ 
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน	ถูกต้องตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐร้องขอ	 เพื่อแสดงความโปร่งใส	 ตลอดจนสร้างความม่ันใจ	 และ
ความเชื่อถือซึ่งกัน

6.	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม 
โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน	 ไม่ใช้วิธีไม่สุจริต 
เพื่อท�าลายคู่แข่ง	 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ	 ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

7.		บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแล
เรื่องความปลอดภัย	 สวัสดิการ	 และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน	 
การปฏิบัติต่อผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน 
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม	 มีการจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลพนักงานในระยะยาว	บริษัทฯ	
ได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทน 
ในระดับที่ไม่ต�่ากว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานส�าหรับอุตสาหกรรม	
ใกล้เคียงกัน	 ตามความเหมาะสม	 ความรู ้	 ความสามารถ	 ทักษะ 
และลักษณะงาน	 ทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ตลอดจนการส่งเสรมิการฝึกอบรม 
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

  จ�านวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)  2560  2561  2562

จ�านวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน	(วัน/คน)	 4.2	 4.3	 4.8

จ�านวน	วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�างาน	(วัน/คน)	 1.5	 5.6	 1.7

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	(ครั้ง)	 2	 16	 6

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�างาน	(ราย)	 1	 1	 1

บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึง 
ระดับผู้บริหาร	 รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม	 สัมมนา	 กับสถาบัน
ต่างๆ	 ในหลักสูตรท้ังทางด้านวชิาชีพ	 เทคโนโลยสีารสนเทศ	ความปลอดภยั	
สิ่งแวดล้อม	 การบริหาร	 การจัดการ	 รวมทั้งจัดกิจกรรม	Walk	 rally	 

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี	 และฝึกการท�างานเป็นทีม	 อีกท้ังส่งเสริม 
ให้มีการอบรม	 Safty	 Riding	 ส�าหรับพนักงานภาคสนามเพื่อเป็นการ 
ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์	 	
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8.		เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท�าผิดกฎหมาย	จรรยาบรรณ	
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อ
คณะกรรมการบรษิทั	โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถแจ้งมายงั	คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแสและผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ตรวจสอบเรือ่งนัน้ๆ	เพือ่พจิารณา
ก�าหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริง	 และ
รายงานผลต่อกรรมการผู้จดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ตดัสนิใจ 
ด�าเนินการตามที่เห็นสมควร

ก�าหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	
(Whistle	 Blowing	 Policy)	 เป็นลายลักษณ์อักษรไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท	 เพื่อให้พนักงานรับทราบกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด

รวมทั้งก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 โดยผู้ร้องเรียน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูล 
เป็นความลับ	 โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที ่
ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น	 และเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู ้ร้องเรียน	 โดย 
ช่องทางการรับเรื่อง

1.	 Email	:	audit@tk.co.th
2.	 หนังสือ	:	โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร	ส่งไปที่
	 ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
		 บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)
	 69	ถ.รามค�าแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กทม.	10240
3.	 โทรศัพท์	0	2310	7011,	0	2310	7110
4.	 โทรสาร	หมายเลข	0	2318	3339
5.	 ติดต่อกรรมการอิสระ	ผ่านทาง	www.tk.co.th
6.	 ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท	ผ่านแบบฟอร์มการแจ้ง

เบาะแส	บน	website	www.tk.co.th
7.	 ติดต่อเลขานุการบริษัท	ผ่านทาง	investor@tk.co.th	หรือ

ทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน	บริษัทได้ให้ความส�าคัญ

กับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ	 และท�าการสอบสวน 
พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ	 โดยเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

ในปี	 2562	 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด	 แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง
สื่อสารกับบริษัท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย	ได้รับทราบช่องทางการสื่อสารกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญกับการสื่อสาร

ข้อมูลแก่ผู ้ลงทุนทั้งในส่วนที่เ ก่ียวข้องกับงบการเงินและในส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ		บรษิทัจงึมกีารเปิดเผยข้อมลูโดยละเอยีด
และครบถ้วน	 โปร่งใสและทนัท่วงททีัง้ในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ซึง่ท�าให้ผูล้งทนุเข้าใจถงึฐานะ
และประสิทธิภาพการด�าเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน	 นอกจากนี้ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	 ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูล

บรษิทัแก่	นกัลงทนุสถาบนั	นกัวเิคราะห์และผู้ถอืหุน้ทัว่ไปอย่างสม�า่เสมอ	

เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน	

ในปี	 2562	 บริษัทมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 ข้อมูลทาง 

การเงิน	 ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน	 แก่นักวิเคราะห์	 นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 

โดยผ่านทางโทรศพัท์	การเข้าพบเพือ่สมัภาษณ์ตัวต่อตวัรวมถงึการเข้าร่วม

กิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 อย่างสม�่าเสมอ	 สรุปได ้

ดังต่อไปนี้

•	 นักลงทุนสถาบัน	ในและต่างประเทศ	พบผู้บริหาร						4	ครั้ง

•	 การประชมุทางโทรศพัท์/	ตอบค�าถามทางโทรศพัท์				25	ครัง้

•	 การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	 -	ครั้ง

•	 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	 4	ครั้ง

และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง	 กิจกรรม 

บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ	(Opportunity	Day)	เพือ่ให้ผูล้งทนุเข้าถงึ

ข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร	 เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม	 

ผ่านทาง	 website	 www.set.or.th/oppday	 และเพ่ือประโยชน์ 

ในด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 relation)	 บริษัทฯ	 มีการ	 Link	

ข้อมูลดังกล่าวไปยัง	website	ของบริษัท	www.tk.co.th	

จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน	นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์	แบบ	56-1	และรายงานประจ�าปี	แล้ว	ยงัได้มกีารเผยแพร่

ข้อมลูผ่าน	website	ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ซึง่จะเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัอย่างหนึง่ในการสร้างความน่าเช่ือถอืและมลูค่าให้กจิการ	

โดยทางบริษัท	 จัดให้มีเลขานุการบริษัท	 คอยดูแลให้มีการเปิดเผย 

ข้อมูลดังกล่าว	 บริษัทไม่ได้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง	 

แต่สามารถสื่อสารผ่านทางส�านักกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น

สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ	 หรือต้องการสอบถามข้อมูล	 

ได้ท่ี	 โทร.	 0	 2310	 7110,	 7112	 ในเวลาท�าการของบริษัท	 โทรสาร 

0	 2318	 3339	 หรือ	 ที่อีเมล	 Investor@tk.co.th	 และที่	 เว็บไซต์	 

www.tk.co.th		

การเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงิน 

ที่ส�าคัญ	มีดังนี้	

•	 งบการเงนิ	ได้แก่งบการเงินประจ�าปี	และงบการเงนิรายไตรมาส	

ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของ

บริษัท	 งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ	 หรือสอบทาน 

ตามแต่กรณ	ีเพือ่รับรองความถกูต้องจากผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นบัญชรีายชือ่

ของ	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ	และผ่านการเห็นชอบจาก	คณะกรรมการ

บริษัทโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน 

ทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริงและสมเหตุสมผล	 

งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี

ที่รับรองทั่วไป	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 การบันทึกข้อมูล

ทางบญัชมีคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ	
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และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการทีผ่ดิปกติ

อย่างมีสาระส�าคัญ	 โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล 
ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 	 นอกจากนี้	 
คณะกรรมการได้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อตรวจสอบรายการ
ทางการเงิน	 รายการระหว่างกัน	 และระบบควบคุมภายใน	 โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง	 ก่อนเปิดเผยให้ผู ้ถือหุ้น	 และคณะกรรมการ 
จัดให้มีการเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 
ในรายงานประจ�าปีด้วย

•	 การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ	 กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ	รวมทั้งผู้บริหาร		

•	 การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
และผู้บริหาร

•	 การเปิดเผยการถอืหุ้นของบรษิทัของกรรมการและผูบ้รหิาร
•	 การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
•	 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	 

และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา	 เช่น	 จ�านวนครั้งการเข้า 
ร่วมประชุม	

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วย	บคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	
มทีกัษะ	มปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิ	อาท	ิเช่นความรูด้้านอตุสาหกรรม	
ด้านบญัชกีารเงนิ	ด้านธรุกจิ	ด้านการจดัการ	และมคีวามเข้าใจในบทบาท	
หน้าที่	 ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี	 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และยังประกอบด้วยความหลากหลายท้ังด้าน 
อาย	ุเพศ	โดยมกีรรมการผูห้ญงิ	จ�านวน	2	ท่าน	จากจ�านวนคณะกรรมการ	
ทั้งสิ้น	11	ท่าน	ซึ่งแบ่งเป็น	ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน	 11	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์หลากหลาย	ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 5		ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 2		ท่าน
กรรมการอิสระ		 4		ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36.36
	 	 										ของกรรมการทั้งหมด
โดยมีรายชื่อ	ดังต่อไปนี้

  1.	 ดร.ชุมพล	พรประภา	 ประธานกรรมการ	 6	มิถุนายน	2546

		2.	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	(1)	 กรรมการอิสระ	 25	เมษายน	2562

		3.	 นายกนิช	บุณยัษฐิติ	(2)	 กรรมการอิสระ	 25	เมษายน	2562

		4.	 นายสุรินทร์	ธรรมนิเวศ	 กรรมการอิสระ	 8	พฤษภาคม	2558

		5.	 นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	 กรรมการอิสระ	 23	เมษายน	2556

		6.		นายรักสนิท	พรประภา	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	 6	มิถุนายน	2546

		7.		นายสถิตย์พงษ์	พรประภา	 กรรมการ	 6	มิถุนายน	2546

		8.		นางสาวปฐมา	พรประภา	 กรรมการผู้จัดการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	 6	มิถุนายน	2546

		9.		นายประพล	พรประภา	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	 6	มิถุนายน	2546

10.	 นางบุษกร	เหลี่ยมมุกดา	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	 6	มิถุนายน	2546

11.		นายประสิทธิ์	ไทรนนทรีย์	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	 25	เมษายน	2561

						นายจักก์ชัย	พานิชพัฒน์	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	

						นายอภิชัย	เอื้อมเสถียรพร	 เลขานุการบริษัท	 9	พฤษภาคม	2561

  รายชื่อ  ต�าแหน่ง  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

หมายเหต ุ:  (1)  นายอภิชาติ เกษมกุลศิร ิได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2562  เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562 

   แทนนางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

   (2) นายกนชิ บณุยษัฐติ ิ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่ 25 เมษายน 2562 

  แทนนายทวีป ชาติธ�ารง ซึ่งครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบรษิทั	มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์	ภารกจิ	
กลยทุธ์	เป้าหมาย	ตลอดจนก�ากบัดแูล	ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ถูกต้องตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 และตาม 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ	 ในขณะเดียวกัน 
ก็ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

คณะกรรมการก�าหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ	 วิสัยทัศน	์
ภารกิจ	และจรรยาบรรณทางธรุกิจของบริษัททกุๆ	1	ปี	หรือตามเหน็สมควร

1)  บรษิทัมกีารก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
และจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์	 ซ่ึงก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ 
จะไปด�ารงต�าแหน่ง	ไม่ควรเกิน	5	บริษัท	เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กรรมการ
ทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ 
ได้อย่างเต็มที่	 และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งที่อื่นของ
กรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�าปีของบริษัท	

และก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ	ไว้คราวละ	
3	 ปีและด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน	 3	 วาระ	 หรือไม่เกิน	 9	 ปีนับจากวันที ่
ได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก	 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษิทัอืน่ของกรรมการแต่ละคน	ไว้ในเอกสารแนบ	1	ของแบบ	56-1	
และรายงานประจ�าปี	โดยปัจจบุนัไม่มกีรรมการรายใดของบรษิทั	ทีด่�ารงต�าแหน่ง
ในบรษิทัจดทะเบียนเกินกว่า	3	บรษิทั	ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์

จ�ากัดการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ของกรรมการผู้จัดการ	 โดยจะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน	5	แห่ง

นางสาวปฐมา	 พรประภา	 กรรมการผู้จัดการ	 ไม่ได้ไปเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 นอกเหนือจากการเป็นกรรมการ 
ในบริษัทย่อย

2)  การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
รวมทั้งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ 

บริษัทมีการก�าหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 
การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�าโดยชัดเจน	 และควบคุม 
ไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด	 นอกจากนี	้
บริษัทยังมีกรรมการอิสระ	 4	ท่าน	คิดเป็นร้อยละ	36.4	 ของกรรมการ 
ทั้งคณะ	ซึ่งท�าให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

โดยประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
1.	 เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และในการเรยีกประชมุ	

ให้ประธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงั
กรรมการ	ไม่น้อยกว่า	7	วัน	ก่อนวันประชุม	เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วน

2.	 หารือร่วมกับกรรมการผู ้จัดการ	 ในการพิจารณาวาระ 
การประชุมคณะกรรมการ	

3.	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ 

การประชุมผู้ถือหุ้น	

4.	 เป ็นผู ้ ล งคะแนนเ สียงชี้ ข าดในกรณีที่ ก ารประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 มีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน

5.	 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	 

เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ	 สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3)  ประธานกรรมการบรษิทัจะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิของ

คณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4)  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่ม 

คุณชุมพล	พรประภา	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	49.1	(ณ	วันที่	12	มีนาคม	2562)	
อย่างไรกด็	ีตามโครงสร้างคณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	
ร้อยละ	 36.4	 ของกรรมการทั้งคณะ	ท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน	
ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอย่างอิสระ	 ไม่ครอบง�า 
หรือชี้น�าความคิดในระหว่างการประชุม	และส่งเสริมให้กรรมการทุกคน
ได้มีโอกาสร่วมแสดงความเห็นอย่างเต็มที่	 โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม	เพือ่ให้ได้มติทีป่ระชมุในการพจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ

5)  บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 โดยก�าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�าหนด

	 1.		ให้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบรษิทั
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย	และระเบียบปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 	ดแูลให้มกีารด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี
รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�าของคณะกรรมการบริษัท 
มีผลในทางปฏิบัติ	

	 3.		รับผิดชอบในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญต่างๆ
	 		 	-	 ระบบทะเบียนกรรมการ
	 		 	-	 หนังสอืนดัประชมุคณะกรรมการ	รายงานการประชมุ

คณะกรรมการและรายงานประจ�าปี,	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 4.		ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

และรอบคอบ
	 5.		ตดิต่อสือ่สารกบัผูถื้อหุน้และดแูลผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม
	 6.		ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง	
6)			ก�าหนดและแยกบทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบระหว่าง

คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการผู้จัดการ	อย่าง
ชดัเจน		นอกจากนี	้ยงัได้มดี�าเนนิการอบรมพนกังานของบรษัิท	เกีย่วกบั
บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ	อย่างสม�่าเสมอ	ในรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย		บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ	

7)		 ก�ากบัดแูลให้กรรมการผูจ้ดัการด�าเนนิการตามนโยบายทีต่ัง้ไว้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท	 กล่าวคือ 

มีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค	์
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ข้อบังคับและมติของผู ้ถือหุ ้น	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน	 รวมทั้งก�ากับและ 
ควบคุมดูแลให้มีการด�าเนินงาน	 ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
ความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท																										

1.		ร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ภารกิจ	 และนโยบายส�าคัญ
ในการด�าเนินงานของบริษัท

2.		จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ 
เป็นลายลักษณ์อักษร	 ทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าว	 และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ�าทุกปี	 
เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ	 ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างเคร่งครดัและได้มกีารเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

3.	 มีส่วนร่วมในการก�าหนดกลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ	และ
งบประมาณของบริษัท	 ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ 
ตามแผนงานและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 โดยพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะส้ัน 
และระยะยาวเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	 และ 
ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ส�าหรับกลยุทธ์ที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ในแต่ละปี	คือ
1)	 การรักษาฐานร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายในพ้ืนที่เดิมท่ีสาขา 

ให้บริการอยู่แล้ว	และควบคุม	ระบบการคัดเลือกลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดี
	 2.1)	 ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายในบริเวณพ้ืนท่ี 

ให้บริการเดิม
	 2.2)		ขยายฐานร้านค้าตวัแทนจ�าหน่ายในบรเิวณพืน้ทีใ่หม่ๆ

ที่บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขาให้บริการ	
3)	 เน้นการใช้ระบบ	Digital	Mobile	ส�าหรับพนักงานสินเชื่อ	

และพนักงานติดตามหน้ีสิน	 โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ
บริษัท	เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ	และขออนุมัติสินเชื่อ

ในปี	 2562	 ธุรกิจในประเทศมีแผนขยายสาขาเพ่ิม	 1	 สาขา	
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ	 และการควบคุมการปล่อยสินเชื่อในระดับ 
ที่เข้มงวด	 เพื่อควบคุมคุณภาพลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตั้งไว้	 ส�าหรับ 
ต่างประเทศนั้น	 ในประเทศกัมพูชา	มีแผนการขยายสาขาเพิ่ม	6	สาขา		
ในลาวแผนขยาย	 3	 สาขา	 และประเทศเมียนมา	 ได้รับใบอนุญาต 
เพื่อการท�าธุรกิจ	Micro	finance	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2562	ซึ่งได้มี
การรายงานให้	คณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกๆ	ไตรมาส	และจาก
การติดตามพบว่า	การขยายสาขาในประเทศเป็นไปตามแผนคือเปิดเพิ่ม	
1	 สาขา	 ซึ่งเป็นไปตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 ส่วนในต่างประเทศนั้น 
ไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผนวางไว้	 เนื่องจากต้องรอใบอนุญาต 
ในการเปิดสาขาอย่างเป็นทางการจากแบงก์ชาติกัมพูชา	 ส�าหรับที่ลาว	
อยู่ระหว่างการตกแต่งตึกที่ใช้เป็นที่ท�าการสาขา	 หลังจากนั้นจึงจะขอ 
ใบอนุญาตเปิดสาขาต่อไป	ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	

4.	 การรายงานการมส่ีวนได้เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์
บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์	 และได้ดูแลรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ	 และ 
เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	บริษัท

จึงมีมาตรการดูแล	 กล่าวคือ	 หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น	 บริษัทจะด�าเนินการตามกฎระเบียบ	 และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน	ทั้งนี้	บริษัท
ได้เปิดเผยรายละเอียดการท�ารายการระหว่างกัน	 พร้อมทั้งเหตุผลของ
การท�ารายการ	 มูลค่ารายการ	 และ	 คู่สัญญาไว้ในรายงานประจ�าปี 
และแบบ	56-1	

	 1)	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	วาระใดทีก่รรมการ 
มส่ีวนได้ส่วนเสยี	ประธานทีป่ระชมุจะขอให้กรรมการปฏบัิตติามนโยบาย	
โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ	 และออกจากที่ประชุม	 
พร้อมงดออกเสียงในวาระนั้น	 ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 
ทีป่ระชมุจะเลอืกกรรมการท่ีเหลอือยูเ่ป็นประธานทีป่ระชมุและด�าเนนิการ
ประชุมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระดังกล่าว	 และให้บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 2)		 กรรมการมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนของตนรวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม ่บรรลุนิติภาวะ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	 ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัต ิ
และข้อห้ามของกรรมการเกีย่วกบัการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย์
จดทะเบียนและการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ			

5.		 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 รวมท้ัง 

ได้สอบทานระบบอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ 

ให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในท้ัง 

ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 โดยมีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าท่ี 
ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน	 ทั้งด้านการบริหารงาน	
การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	การควบคมุทางการเงนิ	การบรหิารความเสีย่ง	
การดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท	 โดยมีการติดตาม	 ควบคุม	 และ
ประเมินผล	 และจัดท�ารายงานเสนอต่อผู ้บริหารในสายงานและ 
คณะกรรมการโดยสม�่าเสมอ		

คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน	 
การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัท	 ได้ด�าเนินตามแนวทางที่
ก�าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพและมีประสทิธผิล	มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�าการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งท่ีผ่านมา
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�าคัญ	และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่
ก�าหนดไว้

6.		การบริหารความเสี่ยง	
ก�าหนดนโยบายความเสี่ยง	(Risk	Management	Policy)	และ

กรอบบริหารความเสี่ยง	ติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม�า่เสมอ	คณะกรรมการให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเส่ียง
เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการลูกค้า 
ทางด้านการเงนิซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัความเสีย่งจงึเพิม่ความรอบคอบ
และระมดัระวงัในการบรหิารทางการเงนิ	การพจิารณาให้สนิเช่ือแก่ลกูค้า	
ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอง	 โดยก�าหนดมาตรการป้องกันและ 
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จดัการความเส่ียง	ซึง่รวมถงึความเสีย่งทีม่ต่ีอผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู ้ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 ซึ่งจะมีการรายงานความเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

•	 ให้มีกระบวนการ	แนวทาง	และมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่มีคุณภาพ	เหมาะสม	และเพียงพอ

•	 ให้มกีารก�าหนดเพดานความเสีย่ง	และก�าหนดเหตกุารณ์หรือ
ระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง

•	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
เป็นผู้รับผิดชอบ

•	 ระบุปัจจัยเสี่ยง	 ก�าหนดมาตรการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้เพือ่ป้องกนั	ไมใ่ห้เกดิผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

•	 ให้ความส�าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า	และรายการผดิปกติ
ต่างๆ	 เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	 แผนงาน	 และวิธีการบริหาร
จัดการได้อย่างทันท่วงที	

•	 ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของ 
การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		และทุกครั้งที่พบว่า	ระดับ
ความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 ซ่ึงรวมถึงการให้ 
ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	และรายการผิดปกติทั้งหลาย

7.	 ดูแลให้กระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 
มคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	เชือ่ถอืได้	และเป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
โดยทั่วไป

8.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	และงบประมาณของ
บริษัท	ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารการจัดการ	ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย	 เว้นแต่เร่ืองดังต่อไปนี้	 ซ่ึงคณะกรรมการต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ

	 1)		 เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2)		 การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 ซ่ึงมีมูลค่าของรายการ 

ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ	 หรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เก่ียวกับเร่ืองรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัทจดทะเบียน

	 3)		 การซ้ือหรอืขายสนิทรพัย์ส�าคญั	ซึง่มมีลูค่าของสนิทรพัย์
ของบริษัทฯ	ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ตามกฎระเบียบ
หรอืประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	เกีย่วกบัเรือ่งการได้มา
หรือจ�าหน่ายไป	ซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  
1.	 รับผิดชอบ	 ดูแล	 บริหาร	 การด�าเนินงาน	 และ/หรือ	 

การบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทั	รวมถงึการก�ากบัดแูลการด�าเนินงาน
โดยรวม	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	 และแผนงาน/ธุรกิจเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของบรษิทัทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั	และ/หรอื	
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 จัดท�าแผนงาน/ธุรกิจ	 และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน	
ตลอดจนจัดท�าเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	รายงานความก้าวหน้าของแผนงานและเป้าหมาย
ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	วธิกีารบรหิาร	รวมถงึการคดัเลอืก	
การฝึกอบรม	 การว่าจ้าง	 และการเลิกจ้างพนักงาน	 และก�าหนดอัตรา 
ค่าจ้าง	เงนิเดอืน	ค่าตอบแทน	โบนสั	และสวสัดกิารต่างๆ	ส�าหรบัพนกังาน

4.	 ติดตามและรายงานสภาวะ	 ฐานะของบริษัท	 เสนอแนะ 
ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายในระยะสั้นและระยะยาว	
แผนงาน/ธุรกิจและสภาพแข่งขันในตลาด

5.	 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทุกๆ	 ด้านเพ่ือให้บรรลุ 
ตามแผนงานของบรษิทั	อาท	ิการเงนิ	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคุม
ภายใน	งานด้านปฏิบตักิารและงานด้านสนบัสนนุต่างๆ	และงานทรพัยากร

6.	 เป็นตวัแทนบรษิทัตลอดจนมอี�านาจมอบหมายในการตดิต่อ
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ

7.	 ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 และ
พนักงาน	เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8.	 ดูแลให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
9.	 มีอ�านาจในการออก	แก้ไข	เพิม่เตมิ	ปรบัปรงุ	ระเบยีบ	ค�าสัง่	

และข้อบงัคบัเกีย่วกับการท�างานของบรษิทัให้เป็นปัจจบัุน	เช่น	การบรรจ	ุ
แต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และวินัยพนักงานและลูกจ้าง	 การก�าหนดเงินเดือน 
และเงินอื่นๆ	รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

10.	 พิจารณา	 เจรจาต่อรอง	 และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรม
สญัญา	และ/หรอืการด�าเนนิการใดๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน	และ/
หรือการบริหารงานปกติของบริษัท	 และ/หรือภายใต้วงเงินท่ีอนุมัติ 
โดยคณะกรรมการบริษัท	

11.	 มีอ�านาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบใดๆ	 ตามท่ีได้รับ 
มอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง	 และ/หรือ	 มอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้	 โดยการมอบอ�านาจช่วง	และ/
หรือ	 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ
ตามหนังสือมอบอ�านาจท่ีให้ไว้	 และ/หรือ	 ให้เป็นไปตามระเบียบ	 
ข้อก�าหนด	 หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก�าหนดไว้	 ท้ังน้ี	 
การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการน้ัน	
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ	 หรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
กรรมการผู้จัดการ	หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการ	สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามที่นิยามไว้ 
ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน)	อาจมีส่วนได้เสีย	หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษัิท	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีที่ผู ้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
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การประชุมคณะกรรมการ
1)		คณะกรรมการจัดให้มีการก�าหนดการประชุม	 และวาระ 

การประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี	เพือ่ให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

2)		คณะกรรมการมกีารประชมุอย่างสม�า่เสมอและมกีารประชมุ
เพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 มีการก�าหนดวาระการประชุมชัดเจนและ 
จัดส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	
5	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน 
เข้าประชุม	 ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ	 โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ 
ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง	

3)		ก�าหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	 75	 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 
ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4)	 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมพิจารณา 
การเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
เข้าสู่วาระการประชุม

5)		ก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ	 มีการเชิญผู้บริหารระดับสูง 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้สารสนเทศ	 รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในฐานะทีเ่ก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง	และมโีอกาสรูจั้กผูบ้รหิารระดบัสูง
ส�าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

6)		ให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็น 
เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ	 เลขานุการบริษัท	 หรือผู้บริหารอื่น 
ที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก�าหนด	 และในกรณี 
ที่จ�าเป็น	 คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก	โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

7)		ในการประชุม	กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�าคัญในเรื่อง
ที่พิจารณา	 ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว 
การพจิารณาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กรรมการมสีทิธขิอด	ูหรอืขอตรวจเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าวโดยตรง	 ส�าหรับการลงมติ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการ
คัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค�าคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

8)	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (Non	 Executive	 Director)	
สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร	 (Executive	 Director)	 เข้าร่วมประชุม	 เพ่ือเปิดโอกาสให้
อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	 และ 
เร่ืองที่อยู ่ในความสนใจของกรรมการ	 มีการเชิญผู้จัดการฝ่ายบัญช	ี 
เข้าร่วมประชุมเพือ่ให้ข้อมลูและตอบค�าถาม	ในประเด็นทีก่รรมการตรวจสอบ
สงสัย	 แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ	หรืออนุมัติในเรื่องดังกล่าว	 โดยให้มี
การรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	

9)	 คณะกรรมการมกีารบนัทกึการประชุมไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	
และจัดเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั	
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

10)		รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยข้อมูล
ส�าคัญ	 เช่น	 วัน	 เวลาเริ่ม-ปิดประชุม	 สถานที่ประชุม	 ชื่อกรรมการ 
ที่เข้าประชุม	สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย	ความเห็น	และผลการลงมติ
ของคณะกรรมการ	 ชื่อผู้จดรายงานการประชุม	 ชื่อผู้ตรวจทาน	 และ 
ลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยประธานในที่ประชุม

11)		จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการ	มคีวามเหมาะสม
กบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ	มกีารเปิดเผยจ�านวนครัง้
ของการประชุม	 และจ�านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม 
ในรายงานประจ�าปี

ในปี	2562	คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	 4	 ครั้ง	 การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการแต่ละท่าน	 บริษัทได้จัดท�าและระบุไว้ในหัวข้อ	
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัท	 จัดให้มีการประเมินผล 

การปฏบิตังิานของกรรมการทัง้คณะโดยรวม	และคณะกรรมการชดุย่อย
ทั้งคณะ	 และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	 รวมท้ัง 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้ จัดการ	 โดยใช  ้
แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้น	 และจัดส่งให้
บรษิทัเพือ่น�ามาปรบัใช้	เพือ่ให้คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนผลงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา	 เพื่อน�ามา 
แก้ไขและเพิม่ประสิทธภิาพในการท�างาน	โดยการประเมินผลการปฏิบตัิ
งานของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย	 ส�าหรับ 
แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั	 (Board	Self	Assessment)	 
นัน้จัดท�าขึน้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์และปรบัปรงุให้เหมาะสม
กับบริษัท	 ซ่ึงเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ในรอบปีที่ผ่านมา	 เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	

ส�าหรับกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ	 และรายบุคคลนั้น	 คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน	
และความเห็นเพิ่มเติม	 (ถ้ามี)	 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 
เพือ่น�ามาพจิารณาปรบัปรุง	และพฒันาการด�าเนนิงานต่อไป	โดยมหัีวข้อ
และผลการประเมินในปี	2562	ที่ระดับผลการประเมินดังนี้

• การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะโดยภาพรวม 
มีหัวข้อการประเมิน	 6	 หัวข้อได้แก่	 โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
การประชุมคณะกรรมการการท�าหน้าที่ของกรรมการ	 ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ	และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

	 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 
โดยภาพรวม	มีคะแนนอยู่ที่	222.73	คิดเป็น	97.69%			ระดับ“ดีเยี่ยม”

• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  เป็นรายบุคคล  
มีหัวข้อการประเมิน	 3	 หัวข้อ	 ได้แก่	 โครงสร้างและคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการ	การประชมุคณะกรรมการ	บทบาทหน้าที	่และความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ
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	 สรปุผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล	
มีคะแนนอยู่ที่	43.27	คิดเป็น	98.35%	ระดับ	“ดีเยี่ยม”

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการ
บริหาร	 และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 ซ่ึงมีหน้าที่ประเมินผล 
การปฏบิตังิานของตนเอง	และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั	รบัทราบ
เป็นประจ�าทุกปี	โดยในปี	2562	

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นรายคณะ	 และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 เรียบร้อยแล้ว	 โดยมีคะแนนอยู่ที่	 187.00	 คิดเป็น	 91.67% 
ระดับ	“ดีเยี่ยม”	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มี 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายคณะ	และได้เสนอผลการประเมนิ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั	เรยีบร้อยแล้ว	โดยมคีะแนนอยูท่ี	่76.00	
คิดเป็น	100.00%	ระดับ	“ดีเยี่ยม”	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานเป็นรายคณะ	และได้เสนอผลการประเมนิต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัท	 เรียบร้อยแล้ว	 โดยมีคะแนนอยู่ที่	 53.80	 คิดเป็น	 89.67% 
ระดับ	“ดีมาก”	

ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
ด�าเนนิการจดัท�าแบบประเมนิประสทิธภิาพการด�าเนนิงานของ

กรรมการผู้จัดการ	 อย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 ตามแนวทางการประเมิน 
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	(แบบประเมินผลงาน	CEO)	
โดยแบ่งการประเมินเป็น	 (1)	 ความเป็นผู้น�า	 (2)	 การก�าหนดกลยุทธ	์ 
(3)	 การปฏิบัติตามกลยุทธ์	 (4)	 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	 
(5)	 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	 (6)	 ความสัมพันธ์กับภายนอก 
(7)	การบรหิารงานและความสัมพันธ์กับบคุลากร	 (8)	การสืบทอดต�าแหน่ง 
(9)	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	(10)	คุณลักษณะส่วนตัว

1.		นางสาวปฐมา	พรประภา	 -	 การบริหารความเสี่ยง	(ขั้น	Advance)		 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
	 	 COSO	ERM	2017	รุ่น	3/62	

2.		นายกนิช	บุณยัษฐิติ	 -	 Director	Accreditation	Program	(DAP	164/2019)		 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)

  ชื่อ - นามสกุล  หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา  หน่วยงานที่จัดอบรม/ สัมมนา

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั	มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหาร	

จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน	 ในระดับบริหารและต�าแหน่งงาน 
ในสายงานหลัก	และมกีารทบทวนความเหมาะสมในทกุๆ	ปี		โดยพจิารณา
จากผลการปฏิบตังิานและศกัยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั	มกีารพฒันา 
การเรียนรู้ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�าแหน่งภายใน	 ให้เกิด 
ความเช่ียวชาญและทกัษะในงานหลายๆ	ด้าน	และก�าหนดให้มีการเตรยีม
ความพร้อมส�าหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต�าแหน่งงาน	 การพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั	ประกอบด้วยคณะกรรมการชดุย่อย

ทั้งหมด	 4	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	

ส�าหรับขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด	เป็นดังนี้														

โดยมีกระบวนการในการประเมิน	ดังนี้
1.	 คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานของกรรมการผู้จัดการ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
2.	 เลขานุการบริษัท	 เป็นผู้สรุปและน�าเสนอผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการ
บริษัท
	 ทัง้นี	้ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ	ถอืเป็น
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล	ไม่สามารถเปิดเผยได้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ระบุไว้ในหัวข้อ	โครงสร้างการจัดการ		

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	

และสม�่าเสมอ	 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและ 
การให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	
เช่น	 กรรมการ	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 เลขานุการบริษัท	
เป็นต้นโดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม	 กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ	โดยกรรมการทีเ่ข้ารบั
ต�าแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรก	 ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสาร	 
ข้อบังคับบริษัท	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	จรรยาบรรณธุรกิจ	และ
ข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	
รวมถงึการจดัให้มกีารแนะน�าลกัษณะธรุกจิ	และแนวทางการด�าเนนิธุรกจิ
ของบริษัท	 ให้กรรมการใหม่รับทราบ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ 
คณะกรรมการในการเตรยีมความพร้อม	และทัง้จัดหาหลกัสตูรการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ	

ในปี	2562	มกีรรมการและผูบ้รหิาร	ทีเ่ข้าร่วมอบรมและสมัมนาอืน่	
ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน	ได้แก่
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คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้
1.	 นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	 นายกนิช	บุณยัษฐิติ	
	 กรรมการตรวจสอบ
3.	 นายสุรินทร์	ธรรมนิเวศ	
	 กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	คือ	นางชลธิชา	ยอดศรี
โดยกรรมการตรวจสอบล�าดับที่	 1	 มีความรู้และประสบการณ์

เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ	
ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ
2.	 สอบทานความเพยีงพอและประสทิธภิาพของระบบควบคมุภายใน

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน	 หรือหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์	และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 เลิกจ้าง	 บุคคลซึ่งม ี
ความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอ 
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว	รวมทัง้การเข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	
ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

	 1)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

	 2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท

	 3)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

	 6)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	 7)	 ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

	 8)	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท

7.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า 
มรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี	้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญั
ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	 เพ่ือด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

	 1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 2)	 การทจุรติ	หรอืมสีิง่ผดิปกต	ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญั

ในระบบการควบคุมภายใน
	 3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากกรรมการหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไข

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามท่ีกล่าว 
ข้างต้นต่อ	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
หรือตลาดหลักทรัพย์

8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ประกอบด้วย
กรรมการ	3	ท่าน	ดังนี้										
1.		นายกนิช	บุณยัษฐิติ				
	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ																	
2.		นายวิบูลย์	เพิ่มอารยวงศ์	 	
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.		นางบุษกร		เหลี่ยมมุกดา	 	
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

คือ	นางบุษกร	เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ
มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	 วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา

กรรมการบริษัท	 และการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ 
ให้แก่กรรมการ	 โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 	 พิจารณาสรรหา 
ผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 ที่มีความเหมาะสม	 เพื่อเสนอให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ		
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	

ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	5	ท่าน	ดังนี้

1.	 นายอภิชัย	เอื้อมเสถียรพร	 	

	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.	 นายประสิทธิ์	ไทรนนทรีย์	 	

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 นายทวีศักดิ์	เจริญศักดิ์โยธิน

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.	 นายธิติพล	เลือดภักดี	 	 	 	

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.	 นางชลธิชา	ยอดศรี	 	 	

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยม	ีดร.รฐักร		พลูทรพัย์		ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	

เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	คอื	นางชลธชิา	ยอดศรี

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	 ก�าหนดนโยบาย	 และแนวทางการบริหารความเสี่ยง	 ของ 

กลุม่ธรุกจิการให้เช่าซือ้	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่พจิารณา

ในเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวม	 ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ	ทีส่�าคัญ	เช่น	ความเสีย่งด้านลูกค้า	ความเสีย่งด้านการเงนิ	

ความเสี่ยงด้านการบริหาร	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 และความเสี่ยง 

ทีม่ผีลกระทบกบัชือ่เสยีงของกจิการ	เป็นต้น	เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ

บริษัท	ให้ความเห็นชอบ

2.	 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	 โดย

สามารถประเมิน	ติดตาม	และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท	 ให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม

3.	 ควบคุม	 ติดตามและตรวจสอบ	 การปฏิบัติตามนโยบาย

บริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท

4.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม	 ความมีประสิทธิผลของระบบ	 และการปฏิบัติตาม

นโยบายที่ก�าหนด

5.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เก่ียวกับการด�าเนินงาน	

และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 รวมถึงส่ิงที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย	และกลยุทธ์ที่ก�าหนด

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อช่วย

ในการให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร	 และด�าเนินการอื่นๆ	 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 โดย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562 
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
5	ท่าน	คือ

1.	 นางสาวปฐมา		พรประภา	 ประธานคณะกรรมการบรหิาร
2.	 นายประพล		พรประภา	 กรรมการบริหาร
3.	 นายรักสนิท		พรประภา	 กรรมการบริหาร
4.	 นายประสิทธิ์	ไทรนนทรีย์	 กรรมการบริหาร
5.	 นางบุษกร		เหลี่ยมมุกดา	 กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	คือ	นางบุษกร	เหลี่ยมมุกดา
ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1.	 ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในนามของบริษัท	 และเพื่อผลประโยชน์

ของบริษัท	
2.	 ก�าหนดแผนธรุกจิ	งบประมาณ	และอ�านาจการบรหิารต่างๆ

ของบรษิทั	ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

3.	 ด�าเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นปกติของธุรกิจ	 รวมท้ัง 
การด�าเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ	ของบริษัท	

4.	 มีอ�านาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท	 
ตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และ/หรือ	มติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัททุกประการ

5.	 รายงานผลประกอบการประจ�าไตรมาส	ทีผ่่านการพจิารณา
รบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั	ทัง้นีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบรหิารนัน้	 
ต้องอยู ่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และก�าหนดให้รายการท่ี
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	 หรือบริษัทย่อยท่ี 
ไม่ใช่รายการธุรกจิปกตหิรอืเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า	ให้กรรมการบรหิาร
ซึ่งมีส ่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ารายการนั้น	 และ 
ให้รายงานคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทราบต่อไป	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.	 มีอ�านาจในการอนุมัติและด�าเนินการ	ดังนี้		
	 7.1	 อ�านาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม
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	 7.2	 มีอ�านาจในการเซ็นสัญญา	MOU	(Memorandum	of		

Understanding),	Confidentiality	Agreement,	Letter	of	 Intent	

และหรือบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นในการจะซือ้หรอืจะขายทรพัย์สนิ	หนีส้นิ	

และหรือกิจการ	 เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ	 เพื่อหาข้อสรุป

น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหรืออนุมัติในภายหลัง

	 7.3	 มีอ�านาจในการขอวงเงินสินเช่ือและออกตราสารหนี้

เพื่อกู้เงิน	เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	โดยมีเงื่อนไข

	 	 7.3.1	 วงเงินไม่เกินครั้งละ	1,000,000,000	บาท

	 	 7.3.2	 ระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี

	 	 7.3.3	 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

ในการประชุมครั้งต่อไป
	 7.4	 มีอ�านาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน	 ที่ปรึกษา

ทางภาษ	ีทีป่รกึษาทางกฎหมาย	ผูต้รวจสอบและประเมนิราคา	นายหน้า
หรือตัวแทนในการด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ	 7.2	 
และ	 7.3	 หรือเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี	 และหรือคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
หรือกฎหมายอื่นๆ	ที่มีผลบังคับกับกิจการ										

 

  ผู้มีอ�านาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ  รถจักรยานยนต์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์เก่า  รถยนต์ใหม่  สินเชื่ออื่นๆ
      Big Bike  (รถมือสอง)

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	 125,000	 800,000	 800,000	 1,800,000	 75,000

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	 <	150,000	 <1,000,000	 <1,000,000	 <	2,500,000	 <	120,000

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

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

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

หน่วย	:	บาท

	 อ�านาจการอนุมัติสินเชื่อในบริษัทย่อย	(ลาว,	กัมพูชา)

อ�านาจในการ
อนุมัติสินเชื่อรถยนต์

ราคาขาย ดาวน์ (25%) วงเงินที่สามารถอนุมัติได้ / LTV (75%)

  USD  บาท  USD  บาท  USD  บาท

ผู้จัดการฝ่าย	 70,000	 2,310,000	 17,500	 577,500	 52,500	 1,732,500

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ	 80,000	 2,640,000	 20,000	 660,000	 60,000	 1,980,000

รองกรรมการผู้จัดการ	 100,000	 3,300,000	 25,000	 825,000	 75,000	 2,475,000

กรรมการผู้จัดการ	 200,000	 6,600,000	 50,000	 1,650,000	 150,000	 4,950,000

คณะกรรมการบริหาร	 >200,000	 >6,600,000	 >50,000	 >1,650,000	 >150,000	 >4,950,000

* อัตราแลกเปลี่ยน 1USD = 33 บาท

3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 •  กรรมการ

	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 2	 ราย	
จากจ�านวนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้หมด	3	ราย	มหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรอง
บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมตามข้อบงัคบัของบรษิทั	และเป็นผูเ้สนอชือ่
ผูท้ีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่ให้ได้กรรมการมอือาชพีและมคีวามหลากหลาย	
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ	 จากนั้นน�าเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุม 
ผูถ้อืหุ้นเป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ต่อไป	ทัง้นี	้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ 
และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	
โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เป็นกรรมการ	ดังนี้
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1.	 ต้องเป็นผูม้คีวามรู	้ความสามารถ	และมลีกัษณะความเป็นผูน้�า
2.	 มีทักษะทางด้านวิชาชีพ	 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

และมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ	 ที่เอ้ืออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

3.	 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 มีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่สามารถ
น�าบริษัทไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน	 อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอีกด้วย

4.	 ต้องไม่เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ให้กบัตนเอง	หรือผูท้ีเ่กีย่วข้อง
โดยใช้ข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรอืข้อมลูลบัของบรษิทั
ต่อบคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั	และไม่ด�าเนนิการใดๆ	ในลกัษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท

5.	 ต้องเป็นผู้ทุ ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ	 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6.	 ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต	 หรือมีพฤติกรรม 
ส่อเจตนากระท�าผิดกฎหมาย	ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท

7.	 ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต	 อ�านาจหน้าท่ี	 ที่บริษัท
ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในการประชุมสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนด
ให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวน	1	 ใน	3	 โดยอัตรา	
และในกรณทีีต้่องการเลือกกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งเข้าเป็นกรรมการอกี	
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	 ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือ
กรรมการท่านใหม่ที่มิใช่กรรมการท่านเดิมที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
เพื่อการเลือกตั้ง	 บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคล
ประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

การประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ	 จะเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	

เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้	ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใด
ก็ได้

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 
การเลือกตั้งเป็นจ�านวนกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากัน	เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด	

•  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
	 ในการสรรหาผู ้มาด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการผู ้จัดการ 

คณะกรรมการบริหารเป ็นผู ้พิจารณาเสนอชื่อผู ้ที่ เหมาะสมให ้ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่กรอง
คุณสมบัติ	 ความเหมาะสม	 มีความรู ้ความสามารถ	 ทักษะและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 และเข้าใจ 
ในธรุกจิของบริษทัเป็นอย่างดี	และสามารถบริหารงาน	ให้บรรลวุตัถปุระสงค์	
เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้ได้	และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

•  การสรรหาผู้บริหาร 
	 บริษัทฯ	สรรหาบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารจากการคดัเลอืกผู้

ที่มีความรู ้ความสามารถ	 และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน	 
และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็น 
ผู้บริหารในอนาคตได้	 โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพการท�างาน
ของพนกังาน	ซึง่พนกังานทีไ่ด้รบัการประเมนิว่ามศีกัยภาพในการท�างาน
ทีด่	ีจะได้รบัมอบหมายงานทีท้่าทายและมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีส่งูขึน้	
ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
เพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

•  คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้อนุมัติการจัดต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งต้ังผู้ที่จะไปบริหารในบริษัทย่อย	 

โดยบคุคลทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบรษัิทย่อย	มหีน้าทีด่�าเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย	

นอกจากนี้	 บริษัทก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
มหีน้าทีต้่องดแูลให้บรษิทัย่อยมข้ีอบงัคบัในเรือ่งการท�ารายการเกีย่วโยง	
การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใด
ของบริษัทดังกล่าว	ให้ครบถ้วนถูกต้อง	และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ 
หลักเกณฑ์ของบริษัท	 รวมถึงต้องก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	 และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวม
มาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษิทัมกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี	 โดยได้ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ	(CG	Policy)	โดยสรุปนโยบายส�าคัญดังนี้

1.		บรษัิทมมีาตรการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในเพือ่ให้เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน 
ในองค์กรถอืปฏบิตั	ิโดยก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารจะต้องรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเม่ือเข้ารับต�าแหน่งคร้ังแรกและ
รายงานทุกครั้งเม่ือมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน	 3	 วันท�าการ	 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา	 59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
พ.ศ.	2535	

ในปี	 2562	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ได้รายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
ตามมาตรา	 59	 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัททราบเพื่อจัดท�าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล	 เพื่อน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป	 และเปิดเผยในรายงานประจ�าปี 
และแบบ	56-1
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หน่วย	:	ล้านบาท

  ชื่อผู้สอบบัญชี             ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  ค่าบริการอื่น

บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	 3.24	 ไม่มี
(นายอัครเดช	เปลี่ยนสกุล)	 	

7.  การปฏบัิตติามหลกัการก�ากับดแูลกจิการที่ดใีนเรื่องอื่นๆ
ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(กลต.)	
ประจ�าปี	2550-2562	บรษิทั	ฐติกิร	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้รบัคะแนนประเมนิ
เกิน	 100	 คะแนน	 และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างท่ีดี	 ในด้าน 
ความโปร่งใส	และค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี	 2562	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 
ร่วมกันประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย	
โดยบริษัทฯ	 ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 ในระดับ	 5	 ดาว 
“ดีเลิศ”	

ในปี	 2551-2561	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
(IOD)	ร่วมกนัประเมนิระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบยีนไทย	
โดยบริษัทฯ	 ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ	 ในระดับ	 4	 ดาว 
“ดีมาก”	

ปี	 2555	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 มอบรางวัลเกียรติยศ 
“Investors’	Choice	Award”	ให้กับ	บริษัทฯ	และอีก	16	บริษัท	จาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งหมด	 599	 
หลักทรัพย์	ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่	สามัญประจ�าปี	
คะแนนเต็ม	100%	ต่อเนื่องกัน	4	ปี	(2552-2555)

2.	 นอกจากนี้ยังมีข้อก�าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน	 น�าข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	1	 เดือนก่อน
การเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะ	 โดยก�าหนดให้ปฏบิติัตามจรรยาบรรณ 
ในการปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความสจุริตและยตุธิรรมโดยสม�า่เสมอ	การไม่ปฏบัิติ
ตามข้อก�าหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�าผิดวินัยจะได้รับโทษต้ังแต	่ 
การตกัเตอืน	การตดัค่าจ้าง	การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	จนถึงการเลกิจ้าง 

	 ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้ว

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี	 2562	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก  ่

ผู้สอบบัญชี	มีรายละเอียดดังนี้	 	 						 	 	

ปี	 2557	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 มอบรางวัลเกียรติยศ	 

“Investors’	Choice	Award”	ให้กับ	บริษัทฯ	และอีก	13	บริษัท	จาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ทั้งหมด	 528 

หลักทรัพย์	ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่	สามัญประจ�าปี	

คะแนนเต็ม	100%	ต่อเนื่องกัน	6	ปี	(2552-2557)

ปี	 2559	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 มอบรางวัลเกียรติยศ	 

“Investors’	Choice	Award”	ให้กับ	บริษัทฯ	และอีก	12	บริษัท	จาก

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ท้ังหมด	 

565	 หลักทรัพย์	 ที่ผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยมในการจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	คะแนนเต็ม	100%	ต่อเนื่องกัน	8	ปี	(2552-2559)

การน�าหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัท	 ได้ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 (Corporate	
Governance	 Policy)	 โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ของตลาดหลักทรัพย์	และหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ปี	2560	(CG	Code)	ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่ง 
คณะกรรมการได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้น�าหลักปฏิบัติส่วนใหญ่ 
มาปรับใช้แล้ว	 และน�าเสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 4/	 2562	 เม่ือวันท่ี	 13	
พฤศจิกายน	 2562	 บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน	 และปรับปรุง
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ	CG	Code
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
(Sustainability Framework)

เพื่อท�าให้บริษัทฯ	 สามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโตพร้อมๆ	 
กับสังคมได้อย่างยั่งยืน	ผู้บริหาร	พนักงานทุกๆ	คน	ยึดมั่นการท�าธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด	 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นธุรกิจการเงินที่มีความส�าเร็จและให้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 
ต่อสังคมตามวิสัยทัศน์ของบริษัท	

•  วิสัยทัศน์
การเป็นบริษัทช้ันน�าที่ด�าเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์

และรถยนต์	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืน
และธ�ารงรักษาไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

•  พันธกิจ
มุ ่งม่ันที่จะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้
1.	 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที ่

ในการปกป้องทรพัย์สนิและธ�ารงไว้ซึง่ชือ่เสยีงของบรษิทั
2.	 รับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับความไว้วางใจ	 โดยมีวินัย 

ในการด�าเนินงานและค�านึงถึงความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต

3.	 มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน 
และโปร่งใส

4.	 ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน	และ 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแห่ง 
ผลประโยชน์

5.	 ให้ความใส่ใจต่อชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

•  ภารกิจ
1.	 ความเป็นผู ้น�าในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ

รถยนต์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
2.	 สร้างบรรยากาศทีด่ใีนการท�างานของพนกังาน	เสรมิสร้าง 

ความภมูใิจ	การมส่ีวนร่วมของพนกังาน	และการส่งเสรมิ 
ให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่าง 
เท่าเทียมกัน

3.	 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชนและสังคม

บริษัท	มีแนวความคิดว่า	“ความรับผิดชอบ	(CSR:	Corporate	
Social	 Responsibility)”	 คือการที่บริษัทจะต้องมุ่งมั่นที่จะด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 มีความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ 
การจรรโลงสังคม	 ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder)	 

ทุกๆ	 ฝ่ายอย่างครบถ้วน	 ซึ่งหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�างาน 
ของบริษัท	และให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในระดบัองค์กร	บรษิทัมุง่ประกอบกจิการตามหลกับรรษทัภบิาล 
ที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 
และสร้างความโปร่งใสในการท�างาน	 ควบคุมการด�าเนินกิจการให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 สอดคล้องกับกฎเกณฑ์	 ระเบียบ
ที่ก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ	 และปลูกฝังให้พนักงาน 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบ	 ปฏิบัติตาม
นโยบาย	 กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 อีกทั้งบริษัทได้น�า 
เทคโนโลยสีารสนเทศ	มาใช้เพิม่ประสทิธภิาพการท�างานและการให้บรกิาร	 
ซึ่งน�าไปสู่การสร้างผลตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม

-  มกีารจดัท�าคูม่อืนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อย	ให้กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานปฏบัิตติาม	 
เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัท	
โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการการกระท�าทุกกิจกรรม	
การตัดสินใจและการท�าธุรกรรมต่างๆ	โดยบริษัท	จะด�าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง

-  ก�าหนดให ้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจ  (Codes  of  Conduct)	 ที่บริษัทจัดท�าขึ้น	 
และก�าหนดให้พนกังานทีเ่ข้าท�างานใหม่	ได้ทราบแนวปฏบิตัิ	
ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 เพราะเชื่อว่าแนวทาง 
ดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยสร้างความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้	
ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย	และสร้างความสามารถในการแข่งขนั	
และความส�าเร็จระยะยาวให้กับบริษัท

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
(CSR: Corporate Social Responsibility)

บริษัทมีแนวทางในการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม	ดังนี้

1.	 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของบริษัท	 
จะต้องให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholders)	 ทุกๆ	 ฝ่าย	 
อนัได้แก่	ลกูค้า	พนกังาน	คูค้่า	คูแ่ข่ง	ผูถ้อืหุน้	ชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	 
อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและความพึงพอใจ 
บนความโปร่งใสและตรวจสอบได้	

2.	 บริษัทมุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในกระบวนการปกติของบริษัท	 (CSR	 in	 process)	 ซึ่งหมายถึง
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเนือ้งาน
ที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน

3.	 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ	
(After	Process)	ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนบัสนนุ	กจิกรรมทางสงัคม	 
กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมบริจาคส่ิงของ	 กิจกรรม 
ร่วมบริจาคโลหิต	เป็นต้น



61บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562 |

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

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของ 

การจ้างงาน	ความมัน่คงและความก้าวหน้าทางอาชพี	รวมทัง้ท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่าพนกังานมคีวามรูค้วามช�านาญทีจ่�าเป็นต่อการปฏบัิติงาน	นอกจากนี้ 
ก�าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด
สทิธิมนษุยชนใดๆ	ไม่มกีารใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก	การค้ามนษุย์	
และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี	 2562	 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราวการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด	 จากพนักงาน	 คู ่ค้า	 และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ	 ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ระดับหน่ึงว่าการด�าเนินงาน
ของบริษัท	 ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับ
สังคม	ชุมชนในท้องถิ่น

การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

ของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมกับ 

หน้าทีแ่ละต�าแหน่งงาน	นอกจากนีย้งัมกีารเพิม่เตมิสวสัดกิารทีห่ลากหลาย 
รูปแบบ	 ตั้งแต่เงินพิเศษท่ีผูกกับผลงาน	 เช่น	 โบนัสจากการท�างาน	
รางวัลพนักงานดีเด่น	 ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	 ซ่ึงมากกว่า 
ที่กฎหมายก�าหนด	 เช่น	 การจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 การจัดดูแล
สุขภาพประจ�าปี	

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
บริษทัมคีวามเชือ่มัน่ว่าการพัฒนาบคุลากร	โดยวธิกีารต่างๆ	 

ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ	
ศกัยภาพและประสิทธภิาพ	สามารถใช้ความรูค้วามสามารถได้อย่างเตม็ที่	 
อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กร	โดยแบ่งเป็น 
การฝึกอบรมและพฒันาส�าหรบับคุลากรใหม่และ	การฝึกอบรมและพฒันา 
ส�าหรับบุคลากรเดิม

2.1  การฝึกอบรมและพัฒนาส�าหรับบุคลากรใหม่
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้

ความรูค้วามเข้าใจพืน้ฐานทีจ่�าเป็นแก่บคุลากรใหม่	เพือ่ให้เข้าใจเบือ้งต้น 
เกี่ยวกับองค์กร	สามารถปรับตัวและท�างานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

2.2  การฝึกอบรมและพัฒนาส�าหรับบุคลากรเดิม
บรษิทัได้พฒันาศักยภาพของบคุลากร	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	 รวมทั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน	 โอนย้ายต�าแหน่งงานอีกด้วย	
ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาตามกรอบ	ดังนี้

-	 การพัฒนา	 โดยจัดให้มีการ	 Training	 ตามระดับ
ต�าแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนกังานมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
งานในแต่ละต�าแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง

-	 การจัดสัมมนาภายในองค์กร	 โดยให้บุคลากรที่มี
ความรู้ความช�านาญในด้านต่างๆ	ร่วมเป็นวิทยากร	เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน

-	 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอกองค์กร	

3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความม่ันคง 
ในการปฏิบัติงาน

บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัสขุภาพของพนักงาน	เพราะเชือ่ว่า 
หากพนกังานมสีขุภาพดแีล้ว	พนกังานย่อมมคีวามสขุ	และมคีณุภาพชวีติทีด่	ี 
ดังนั้นบริษัทจึงได้ด�าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง

-	 การตรวจสขุภาพประจ�าปีให้พนกังาน	โดยมรีายการตรวจ 
ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับวยัและลกัษณะงานทีร่บัผดิชอบ

-	 การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
-	 จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	 ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ

พนกังานในกรณทีีพ่นกังานต้องเข้ารบัการรกัษาในฐานะ 
ผู้ป่วยใน	และสวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก

-	 การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	 ให้กับพนักงาน	 จัดสถานท่ี 
ออกก�าลังกาย	 เพ่ือให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการ
ท�างาน	และได้ใช้เวลาท�ากิจกรรมต่างๆ	ร่วมกัน	การจัด
กิจกรรมกีฬาสี	ประจ�าปี	 โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี	 2552	 เพื่อ
กระตุน้ให้พนกังานเกดิความสามคัค	ีฝึกการท�างานเป็นทีม	 
เป็นการสร้างโอกาสการเรยีนรูแ้ละศกัยภาพของพนกังาน

4.  โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัย 
ทางธรรมชาติ 

ทั้งอุทกภัย	 วาตภัย	 ที่ท�าให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สิน	
อย่างไม่ได้คาดคดิมาก่อน	ส�าหรบัเงนิช่วยเหลอืจะท�าให้พนกังานสามารถ
ปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบัติงาน	และด�าเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป

เมื่อวันท่ี	 19	 มกราคม	 2559	 ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน
กลุม่บรษิทั	ฐติกิร	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มอบน�า้ใจเป็นเงนิช่วยเหลอืบรรเทา
ทุกข์แก่	นายวิทวัส	เมฆสงค์	ผู้จัดการสาขานครราชสีมา	กรณีเกิดเพลิง
ไหม้บ้าน	เป็นจ�านวนเงิน	145,000	บาท

5.  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�างาน 
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยในการท�างาน 

ของพนักงาน	 ดังนั้นบริษัท	 จึงจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ	 และซ้อมดับเพลิง
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนมีการจัดสถานท่ีท�างาน	
และจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยต่างๆ	 ให้เพียงพอต่อการท�างาน	 เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับ
ความปลอดภัย	และสุขอนามัยที่ดีจากการท�างาน

-	 จัดให้มีการฝึกอบรม	 การขับข่ีปลอดภัยและรณรงค์ 
การใส่หมวกกันน็อค

6.  โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคง
ในการด�าเนินชีวิตให้กับพนักงาน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนกังาน	เพือ่ให้พนกังานมคีวามมัน่คงไป	พร้อมกบัการเตบิโตของบริษทั	
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�าเนินโครงการ	ดังต่อไปนี้

-	 กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน	 จัดตั้งเพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อน	ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สิน	 
ในกรณีประสบอุบัติเหตุ	 (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)

-	 กองทนุฌาปนกจิสงเคราะห์	เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัระหว่าง
สมาชิก	และครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
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-	 จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่	 :	ความคุ้มครองภัยอุบัติเหตุ 
ท่ีเกิดขึ้น	 24	 ชม.	 อันเป็นผลท�าให้สูญเสียชีวิต	 อวัยวะ	 
สายตา	ทพุพลภาพ	โดยทนุประกนัขึน้อยูก่บัต�าแหน่งงาน

-	 โครงการกองทนุการศกึษาบตุร	ซึง่มอบให้กบับตุรโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของพนักงาน	 ส�าหรับประเภทของทุน	
ตามระดับการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล	 สูงสุดถึงระดับ
อดุมศกึษาโดยได้จดัมอบทนุการศึกษาต่อเนือ่งในทกุๆ	ปี

-	 โครงการสวัสดิการเงินกู ้เพ่ือที่อยู ่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์	โดยได้สิทธิพิเศษ	คือกู้ได้	100%	จาก
ราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย	 และได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราพิเศษ

-	 สวสัดกิารพธิต่ีางๆ	ไม่ว่าจะเป็นพธิสีมรสพนกังาน	พธิศีพ 
ของพนักงาน	และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว

-	 มอบรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมเงินรางวัล	 เป็นประจ�า
ทุกปีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ	 และ 
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ	 เพื่อเป็นขวัญและ 
ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

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

1.  การมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้	 บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจ
โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างครบถ้วน	
เปิดช่องทางให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียนเก่ียวกับ 
ผลการด�าเนินงาน	หรือบริการที่บกพร่อง	หรือแจ้งเบาะแส
การทจุรติ	การผดิจรรณยาบรรณของผูบ้ริหาร	พนกังานได้ที	่ 
Investor@tk.co.th	หรือ	ติดต่อกรรมการอิสระ	ผ่านทาง	
ติดต่อกรรมการอิสระ	ผ่านทาง	http://www.tk.co.th

2.  มรีะบบการคดัเลอืกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏบิตัต่ิอคูค้่า
อย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส	รวมทั้ง
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย

3.  ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเง่ือนไขหรือ 
ข้อตกลงทางการค้า	 ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือมีเจตนา
ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เจ้าหน้ีตลอดจน
สถาบันการเงินเกิดความเสียหาย	 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู้ยืม	 เช่น	 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	 การช�าระคืน	 
หลักทรัพย์ค�้าประกัน	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

4.  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทรับรู ้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธ ิ
อันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น	 ดังนั้น 

ในการด�าเนนิธรุกจิใดๆ	ของบรษิทั	ทีจ่ะต้องมส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบคุคลอืน่ไม่ว่าจะโดยการท�าซ�า้	
ดัดแปลง	 หรือเผยแพร่ใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ก่อน	 เว้นแต่การกระท�านั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

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

1.	 บรษิทัมนีโยบายในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยร่วมมอื 
กับพันธมิตรของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม	 และอบรม 
ความรู้	 เช่น	 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพ่ือสร้างจิตส�านึก
ที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย	 มีวินัย	 และถูกกฎจราจร	 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบในสังคม

2.	 ให้การสนบัสนนุรถจกัรยานยนต์ให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ
และกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�าไปฏิบัติหน้าท่ี
ในพื้นที่ต่างๆ	 มอบเครื่องผลิตน�้ามันไบโอดีเซล	 ให้แก่ทาง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	เพื่อร่วมรณรงค์โครงการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน	

3.	 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส	 ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียน	4	ชั้น	ของโรงเรียนพระดาบส

4.	 สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาช่างกล	โดยมอบเครือ่งยนต์
ของรถจักรยานยนต์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอาชีวะ
ต่างๆ	 ตลอดจนนโยบายปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย	 
ไม่ส่งผลกระทบ	 ทั้งต่อตนเอง	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม	 ใช้ทรัพยากรอันได้แก่	 พลังงาน	 น�้า	 ไฟฟ้า	 
อย่างคุ้มค่า	และเป็นไปตามเป้าหมาย

5.	 ปี	 2554	 บริษัทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	 โดย
พนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพ่ือน�าไปบริจาค	
จ�านวน	 15,000	 ถุง	 และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยน�าพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือกว่า	 250	 คน	 
ร่วมกนับรรจถุงุยงัชพีท่ีสภากาชาดไทย	และตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

6.	 กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ	 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนพันธมิตรที่ให้การ
สนับสนุน	 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันด ี
กับพันธมิตรของบริษัท	 โดยกิจกรรมดังกล่าว	 ทางบริษัท	
ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า	20	ปี

7.	 ปี	2555	บริษัทฉลองครบรอบ	40	ปีของการก่อตั้งบริษัท	
มีการฉลองยิ่งใหญ่	 โดยมอบโชคให้กับลูกค้าเช่าซื้อ	 
รถจักรยานยนต์	จ�านวนกว่า	40	ล้านบาท

8.	 ในเดอืนมกราคม	2557	บรษัิทได้บรจิาคผ้าห่มเพือ่ช่วยเหลอื 
ผู ้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวัดทางภาคเหนือและ 
อีสานตอนบนของประเทศ	เป็นจ�านวน	2,320	ผืน
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9.	 วันที่	 7	 มกราคม	 2559	 ตัวแทนบริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ร่วมมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนสอนศาสนา	
“บาแลสันติสุข”	 ชุมชนบ้านป่า	 ถ.พัฒนาการ	 แขวง/เขต
สวนหลวง	กรุงเทพฯ	เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ศาสนา	จ�านวน	15,000	บาท

10.	 วันท่ี	9	มกราคม	2559	ตวัแทนบรษิทั	ฐติกิร	จ�ากดั	(มหาชน)	
ร่วมมอบเงินส่วนหนึง่จากกจิกรรม	Fat	Off	ซึง่เป็นกจิกรรม
ที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี	 ให้กับมูลนิธิ
รามาธิบดี	เป็นจ�านวนเงิน	50,000	บาท	

11.	 วันที่	 29	 มกราคม	 2559	 ตัวแทนบริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ร่วมเลี้ยงอาหารว่างเด็ก	ณ	 “สถานสงเคราะห ์
เด็กอ่อนรังสิต”	 พร้อมมอบสิ่งของและทุนทรัพย์	 เป็น
จ�านวนเงิน	27,600	บาท	

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

13.	 วันที่	 7	 มกราคม	 2560	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
จัดงานวิ่ งมินิมาราธอนระยะทาง	 10	 กิ โล เมตร	 
“ยิ่งวิ่ง	ยิ่งให้	ได้กุศล”	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท
และบริษัทในเครือ	 ได้หันมาออกก�าลังกาย	 ดูแลสุขภาพ	
และยังเป็นการร่วมท�าบุญ	 โดยได้รับเงินบริจาคที่ได้จาก
การวิ่งได้ระยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 
รวมทั้งสิ้น	304,800	บาท

14.	 มอบถงุยงัชพี	เพือ่ช่วยบรรเทาทกุข์	แก่ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม
ภาคใต้	จ�านวน	5,500	ชดุ	รวมเป็นจ�านวนเงนิ	700,000	บาท

15.	 เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในภาคใต้	 ส่งผลกระทบกับ
ลูกค้าของบริษัท	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ลูกค้า	 ดังนั้นบริษัทจึงยกเว้นค่าปรับ 
ดอกเบี้ยล่าช้า	 ค่าติดตามทวงถามให้กับลูกค้าใน	 10	
จังหวัด	 ได้แก่	 ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพร	 สุราษฎร์ธาน	ี
นครศรีธรรมราช	 ระนอง	 กระบี่	 ตรัง	 สงขลา	 ปัตตาน	ี 
และยะลา	ทีค้่างช�าระค่างวดเช่าซือ้ในเดอืนธนัวาคม	2559	
และเดือนมกราคม	2560	

16.	 มอบทุนการศึกษา	 เป็นจ�านวนเงิน	 5,000	บาท	 เพื่อเป็น 
ทนุการศึกษาให้แก่บตุรข้าราชการต�ารวจในสังกดั	เนือ่งใน
วันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2560

17.	 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษทัฯ	 ร่วมกิจกรรมค่ายจติอาสา	 
พัฒนาโรงเรียนวัดโตนด	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมมอบสิง่ของเพือ่การศกึษา	โดยน�าเงนิบรจิาคส่วนหนึง่ 
ที่ ได ้จากกิจกรรม	 TK	 &	 SPI	 MINI	 MARATHON	 
ในโอกาสฉลองครบรอบ	 45	 ปี	 TK	 ที่ผ่านมา	 ใช้เป็นเงิน 
ในการออกค่าย	 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน	 
ตลอดจนดูแลด ้านสาธารณูปโภค	 ทั้ งการปรับปรุง 
สนามเดก็เล่น	ซ่อมแซม	ทาสี	การปรับปรุงสนามหน้าและหลงั 
โรงเรียน	 การบริจาคหนังสือท่ีเป็นความรู้ให้แก่ห้องสมุด	

จัดพื้นที่ห้องสมุด	 และการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	 
รวมทั้งบริจาคจอคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา	 การดูแล
ระบบน�้าดื่ม	 เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ	 และซ่อมแซม 
ระบบไฟภายในโรงเรยีน	ตลอดจนบรจิาคชดุเครือ่งขยายเสยีง 
แบบเคลือ่นที	่บรษัิทยงัคงเดนิหน้าให้ความส�าคญัทางด้าน 
การศึกษา	รวมถงึกิจกรรมเพ่ือสงัคมในด้านอ่ืน 	ๆด้วยตระหนกัถงึ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	รวมถงึมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอื
และตอบแทนสิ่งดีๆ	กลับคืนสู่สังคมต่อไป

18.	 นางสาวปฐมา	 พรประภา	 กรรมการผู ้จัดการ	 และ	 
นายประพล	พรประภา	กรรมการและรองกรรมการผูจั้ดการ	 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ได้เข้าร่วมมอบเงินสมทบทุน
มูลนิธิรามาธิบดีฯ	 เพื่อการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จัก
รีนฤบดินทร์	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบด	ี
ณ	 มูลนิธิรามาธิบดี	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทั้งนี้	 เงินบริจาค 
ดังกล่าว	เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากจัดกิจกรรม	TK	&	SPI	
MINI	MARATHON	 ในโอกาสฉลองครบรอบ	 45	 ปี	 TK	 
ที่ผ่านมา

19.	 ร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย	 เอพี	 ฮอนด้า	 
จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงาน	 TK	 ทั่วประเทศ	
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่ 
รถจักรยานยนต์	 และปลูกจิตส�านึกในการใช้รถใช้ถนน	 
รวมทัง้การเคารพกฎจราจรขณะขบัขีท่ัง้นี	้ได้แบ่งการอบรม
ขับขี่ปลอดภัยออกเป็น	21	รุ่น	รวมพนักงานเข้าอบรมกว่า	
900	 คน	 ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ	Honda	
Safety	 Riding	 Park	 Phuket	 หลักสูตรพื้นฐาน	 (Basic 
Course)	 โดยวัตถุประสงค ์ ในการอบรมดังกล ่าว	 
เพ่ือมุ่งเสริมสร้างทักษะด้านการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
ข้ันพ้ืนฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 อาทิ	 การเตรียม 
การขับขี่	 ฝึกการทรงตัว	 ฝึกการควบคุมคันเร่ง	 และฝึก 
การใช้เบรคท่ีถูกต้อง	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

20.	 วันที่	 4	 กันยายน	 2560	 	TK	 ได้จัดกิจกรรม	 “จากกาย 
ผู้ให้	 สู ่ใจผู้รับ”	 เพ่ือเป็นการบริจาคโลหิต	 มอบให้กับ 
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 โดยกิจกรรม 
ดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและสาขาทั่วทุกภูมิภาค	
ซึ่งได้ยอดบริจาคโลหิตประมาณ	107,000	CC	และยังร่วม
บริจาคเงินสมทบทุน	เป็นจ�านวน	100,000	บาท

21.	 ในปี	2560	บรษิทัได้ฉลองครบรอบ	45	ปี	โดยมกีารจับฉลาก
เพ่ือตอบแทนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ	
“บิน	กิน	เที่ยว	กับ	TK”	จ�านวน	450	รางวัล	รวมมูลค่า
รางวัลกว่า	17,000,000	ล้านบาท	เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาส
ไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 ซึ่งได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดี	จากลูกค้า	
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22.	 การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ	 (CPR)	 และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจอัตโนมัติ	(AED)	ให้กับพนักงาน	เพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน	 โดยมี
พนักงานเข้าร่วมอบรม	จ�านวน	353	คน

23.	 มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ	 
เป็นเงนิรายได้ส่วนหนึง่จากกจิกรรมวิง่การกศุล	“TK	&	SPI	
Fancy	 Free	 Style	 Run	 2019”	ที่จัดขึ้นต้นปีที่ผ่านมา	 
เป็นกจิกรรมระหว่างพนกังานและผูบ้รหิารของ	TK	และกลุม่	 
SPI	 ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 ภายใต้แนวคิด	 “ยิ่งวิ่งยิ่งให้	 
ได้กุศล”	 ให้ทั้งพนักงานและผู้บริหารมีส่วนในการท�า
กิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน	 โดยคณะผู้บริหารเป็นตัวแทน 
ในการมอบเงินจ�านวน	 225,000	 บาท	 เพื่อช่วยผู้ป่วย
โรคหัวใจให้เข้าถึงการรักษา	 ลดอัตราเสียชีวิต	 และ 
ภาวะแทรกซ ้อน	 โดยมี	 ศาสตราจารย ์นายแพทย ์
ปริญญา	 สากิยลักษณ์	 รองประธานกรรมการมูลนิธิ	 และ	 
ภญ.วีรวรรณ	 เรืองนิวัติศัย	 กรรมการบริหารมูลนิธิฯ	 เป็น
ผู้รับมอบ

24.	 นางสาวปฐมา	พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ฐิติกร	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 น�าคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ	SPI	
Group	เป็นตัวแทนในการมอบเงินสมทบทุนและเก้าอ้ี 
พกัคอยส�าหรบัผูป่้วย	รวม	500,000	บาท	ให้กบัโรงพยาบาล
ศิริราช	 โดยมี	 รศ.นพ.วิศิษฎ์	 วามวาณิชย์	 ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลฯ	 และ	 รศ.นพ.เชิดชัย	 นพมณีจ�ารัสเลิศ	 
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ	 เป็นผู้แทนในการรับมอบ

25.	 คณะผู้บริหารและพนักงาน	บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน) 
กลุ่มบริษัทในเครือ	 SPI	 Group	 ร่วมกิจกรรม	 สร้างฝาย	
ขยายผืนป่า	 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน�้าพุ	
จังหวัดกาญจนบุรี	ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ ์ต้นไม้	 ได้แก่	 
เมลด็มะม่วงหวัแมลงวัน	เมลด็ตะโก	เมลด็สกั	และเมลด็มะเกลอื	 
รวมทั้งสิ้นมากกว่า	1,000	เมล็ด	นอกจากนี้	คณะปลูกป่า	 
ยงัได้ร่วมกนัสร้างฝายชะลอน�า้จ�านวน	3	ฝาย	โดยแบ่งเป็น 
ฝายแห้ง	 2	 ฝาย	 และฝายเปียก	 1	 ฝาย	 ทั้งนี้กิจกรรมที่ 
คณะผู ้บริหารและพนักงานร่วมด�าเนินการ	 ถือเป็น 
กิจกรรมที่	 TK	 และกลุ ่มบริษัทในเครือ	 SPI	 Group	 
ได้ก�าหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงาน
และคณะผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อม

26.	 บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน
จ�านวน	 100,000	 บาท	 ให้กับมูลนิธิกองทุนการกุศล 

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนฯี	ในการจดักิจกรรม	
Run	for	Nurse	2019	ทั้งนี้	คณะผู้บริหารและพนักงาน	
TK	น�าโดย	นายประพล	พรประภา	รองกรรมการผู้จัดการ	 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมินิมาราธอนดังกล่าว	 โดยหนึ่งใน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก	 TK	 คือ	 นายคมกฤช	 ทองดี	 
สามารถคว้าถ้วยรางวลัรองชนะเลศิชายอนัดบั	1	ด้วยเวลา	
42.58	นาที

•  ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อส่ิงแวดล้อม  (CSR  in 
Environment’s Perspective)

โครงการอนุรักษ์พลังงาน	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรพัยากร	และพลงังานอย่างคุม้ค่าเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ	โดยทีผ่่านมา	
บรษิทัได้ด�าเนนิโครงการ	และกจิกรรมต่างๆ	เพือ่อนรุกัษ์	และเป็นการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน	อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

1.	 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	 ที่ใช้อยู่ในบริษัท	 และ
ส�านักงานสาขาของบริษ�ทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัด
พลังงาน

2.	 โครงการลดการใช้กระดาษ	 บริษัทส่งเสริมให้พนักงาน
จัดเก็บเอกสารส�าคัญ	 หรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (eDocument)	 เพื่อเป็นการลด
การใช้กระดาษ	และก่อให้เกดิความสะดวก	ในการน�าไป 
ใช้งาน

3.	 ส่งเสริมการใช้กระดาษ	 ที่มีการใช้งานแล้ว	 1	 หน้า	 
ให้น�าอีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็นการลดการใช้
กระดาษ

4.	 ท�าป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้น�้า	 ภายในส�านักงาน 
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

5.	 รณรงค์การขึน้-ลงลฟิท์ชัน้เดียว	ให้ใช้วธิขีึน้-ลงบันไดแทน	 
เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า

6.	 รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์	เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน
7.	 การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงที่พนักงานหรือ

ผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน
ทกุๆ	ไตรมาส	ผูจ้ดัการฝ่ายจะมกีารจดัประชมุระดบัผูบ้รหิาร	

ผูจ้ดัการสาขาทัว่ประเทศ	ซึง่ในปี	2562	ทีผ่่านมานัน้	ผูบ้รหิารของบรษิทั	
คณุประพล	พรประภา	ได้ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม	มกีารจดักจิกรรม	
และร่วมรณรงค์เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี	2561	ซึง่มแีนวคดิ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และได้เชิญชวนพนักงานบริษัท	 เข้าร่วม
โครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้น	 เป็นการให้ความรู้	 และจัดอบรมด้านความ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	ความปลอดภยั	และสภาพแวดล้อมในทีท่�างาน
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ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม	เพื่อให้ความรู้	และอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
-	 กิจกรรม	โครงการรณรงค์เรื่อง	“การลดการใช้พลาสติก”	โดยต้องการให้พนักงานของบริษัท	และบริษัทในเครือ

เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด	 และมีการลงนาม	 ปฏิญญา	 SPI	 เพื่อลดขยะพลาสติก	 ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของ 
โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน	ไม่ใช้กล่องโฟม	กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	โดยใช้กล่องข้าว
และช้อนส้อมทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	ซึง่	ณ	31	ธนัวาคม	2562	มจี�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการลดขยะพลาสตกิ	
จ�านวน	1,851	คน	คิดเป็น	57.6%	ของพนักงานทั้งหมด	โดยกิจกรรมนี้สามารถลดขยะโดยรวมของส�านักงาน	 
ได้ประมาณ	25%	และในอนาคตจะมีการส่งมอบโครงการดีๆ	แบบนี้ไปยังครอบครัวของพนักงาน

-	 มีการอบรมให้ความรู้	และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สัตว์ทะเล	และมนุษย์

ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

-	 จับมือศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย	ฮอนด้า	จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน	TK	และสมาชิกในครอบครัว
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	ทัง้นีเ้พือ่เป็นส่วนหนึง่ของการรณรงค์การขบัขีร่ถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั	โดยโครงการนี้ 
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	ซึ่งในปีนี้ขยายการอบรมไปยังสมาชิกในครอบครัวพนักงาน	TK	ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตส�านึก 
ที่ในการขับขี่และยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงานภาคสนามและสมาชิกในครอบครัว	 ส�าหรับปีน้ี 
มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	227	คน

-	 การอบรมการดับเพลิงข้ันต้น	 เพื่อให้สามารถจัดการป้องกันและลดการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง	
โดยมีผู้เข้าอบรม	จากแต่ละหน่วยงานจ�านวน	61	คน

นโยบายการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 4/2562	 เมื่อวันที่	 

13	 พฤศจิกายน	 2562	 ได้พิจารณาอนุมัติ	 นโยบายการต่อต้านทุจริต 
และการคอร์รปัชัน	พร้อมแนวทางการปฏบิติั	โดยก�าหนดอยูใ่น	“นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ”

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส	 ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน	เพ่ือให้การด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

1. บรษิทัมนีโยบายในการด�าเนนิการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั 
โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	 ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัต ิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้บคุลากรทกุคนใน
องค์กรปฏิบตัติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด	 เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียว่าบรษิทัและบรษิทัย่อย	จะด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	 
และโปร่งใส	 รวมทั้งสนับสนุนในการด�าเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และการคอร์รัปชัน

1.1	 บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตภายในบริษัท	รวมถึงการตรวจสอบ	ควบคุม
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร	 ตลอดจนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	อย่างจริงจัง

1.2	 เผยแพร่นโยบายน้ีภายในองค์กรอย่างทั่วถึง	 เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้บริหาร	พนักงานทุกคนปฏิบัติ	และบริษัท
ก�าหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหาร	
พนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายใน	 หรือเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการให้สินบน	หรือการคอรัปชันต่างๆ	
1.3	 มกีารเน้นย�า้มาตรการนีผ่้านการอบรม	การประชมุของ

หน่วยงานต่างๆ	ภายในบริษัท	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร	
และพนักงานทุกคนตระหนักและให้ความส�าคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1.4	 จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุจริต	หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชัน

1.5	 บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส
และถูกต้องแม่นย�า

1.6	 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้	 ให้ครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบรหิารงานบคุคลตัง้แต่	การเลือ่นต�าแหน่ง	
การฝึกอบรม	การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน	
และการให้ผลตอบแทน	 โดยก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
ทุกระดับสื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงานท่ีอยู  ่
ในความรับผิดชอบ	 และมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7	 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย	 โดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ
การคุม้ครอง	โดยไม่ให้ถกูลงโทษโยกย้ายทีไ่ม่เป็นธรรม
และกลัน่แกล้งด้วยประการใดและมมีาตรการคุม้ครอง
ให้กับผู้รายงานรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบ
ติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทกุๆ	ไตรมาส	ผูจั้ดการฝ่าย	จะมีการจัดประชมุระดบัผูบ้รหิาร	
ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศเพื่อพูดคุย	ชี้แจงเรื่องต่างๆ	โดยในการประชุม
ทกุๆ	ครัง้	จะมหีวัข้อเน้นย�า้เรือ่งนโยบายการต่อต้านทจุริต	ความซือ่สตัย์	 
ทีทุ่กคนจะต้องให้ความส�าคญัและช่วยกนัสอดส่อง	หากพบเจอสิง่ผดิปกติ	 
หรือไม่ชอบมาพากล	จะต้องแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที	
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ซึ่งเมื่อวันที่	 2	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทได้มีการประชุมกับ 
ระดบัฝ่ายบรหิารแต่ละสายงาน	โดยมหีวัข้อเรือ่งแนวปฏบิตัใินต้านต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท	 โดยให้ผู้บริหารรับเรื่องนี้	 และได้สื่อสาร 
และเน้นย�้าไปยังพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา	เพื่อให้เข้าใจ	ให้ความส�าคัญ	
และร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกๆ	 กรณี	 ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร	
พร้อมมมีาตรการลงโทษอย่างเดด็ขาดต่อผูบ้รหิารหรอืพนกังานทีก่ระท�า
ความผิด	

2. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
การรบัหรอืให้สิง่ของ	หรือประโยชน์อืน่ใด	รวมถงึการเลีย้งรบัรอง 

ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย	ให้สามารถกระท�าได้ในวิสัยอันควร 
ในเทศกาลหรอืประเพณนียิม	โดยให้อยูใ่นมูลค่าทีเ่หมาะสม	ทัง้นี	้การรบั 
ดงักล่าวจะต้องไม่เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรอืโดยไม่เป็นธรรม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด  (Whistle  
Blowing Policy)

บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (“บริษัท”)	 และบริษัทย่อย	 
มีแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ด	ี 
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม	พนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	
โดยบรษิทัได้จดัท�านโยบายการแจ้งเบาะแส	(Whistle	Blowing	Policy)	
โดยได้จัดท�าแนวทางการปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร	ซึง่ได้ผ่านการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	

เพือ่เป็นช่องทางให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่สามารถร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสในกรณทีีเ่กิดการทุจรติ	ฉ้อโกง
ในสาระที่ส�าคัญ	และกระทบต่อความรู้สึก	เช่นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	
ผดิข้อบงัคบั	ผดิไปจากนโยบายของบรษิทั	และผดิต่อจรยิธรรมทางธรุกิจ	
เพ่ือช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�าเนินการให้ถูกต้อง	 เหมาะสม	 โปร่งใส	
ยุติธรรมต่อไป	 ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง	 จะถูกเก็บ
เป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

วิธีการรายงาน 
พนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดก็ตามที่มีความเก่ียวข้อง

กับบริษัท	 สามารถร ้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดได ้ 
โดยการรายงานไปยงัคณะอนกุรรมการการแจ้งเบาะแส	ผ่านช่องทางใดๆ	 
ดังต่อไปนี้	

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

ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน	
บริษัท	ฐิติกร	จ�ากัด	(มหาชน)	
69	ถ.รามค�าแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กทม.	10240	

3)	 โทรศัพท์	0	2310	7011,	0	2310	7110	
4)	 โทรสาร	หมายเลข	0	2318	3339	
5)	 ติดต่อกรรมการอิสระ	ผ่านทาง	www.tk.co.th	
6)	 ยื่นเรื่องโดยตรงที่ เลขานุการบริษัท	 ผ ่านแบบฟอร์ม 

การแจ้งเบาะแสบน	website	www.tk.co.th	
7)	 ติดต่อเลขานุการบริษัท	ผ่านทาง	investor@tk.co.th	
8)	 ข้อร้องเรยีนซึง่ได้รบัความคุม้ครองโดยเกบ็ไว้เป็นความลบันัน้	 

อาจกระท�าโดยการแจ้งไปยังผู ้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง	 
(ในกรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์)	 ในกรณีนี้	 ผู้บังคับบัญชา 
ตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส	
โดยใช้ความระมัดระวัง	 และเหมาะสม	 และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส	

4. นโยบายเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (Anti-Money Launderimg : 
AML)

บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ส�าคัญ	 มุ่งหมายเพื่อก�าจัด	 ป้องกัน	 
มใิห้กลุม่อาชญากร	หรอืผูก่้อการร้ายมาใช้ผลติภัณฑ์	บรกิารหรอืธรุกรรม 
ต่างๆ	ของบรษิทั	เป็นช่องทางหนึง่ในการฟอกเงนิ	หรอืสนบัสนนุทางการเงนิ 
แก่การก่อการร้าย	 และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	 
และให้ความร่วมมือกับส�านักงาน	ปปง.	 ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิรวมถงึการป้องกัน	และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 
และการก่อการร้าย	 ถูกอาชญากร	 หรือผู้ก่อการร้ายใช้เป็นช่องทาง 
ในการฟอกเงนิ	หรอืสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	โดยนโยบายนี ้
ได ้ผ ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู ้จัดการ	 และก�าหนดเป ็น 
ลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	 และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท	 ฐิติกร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การมีระบบการควบคุมภายใน	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	สอบทานการประเมนิระบบการควบคมุภายใน 
ของบรษิทั	โดยมุง่เน้นความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	 
อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล	รวมถงึมรีะบบบัญชีและรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง 
เชื่อถือได้	 สามารถป้องกันและรักษาทรัพย์สิน	 หรือลดความเสียหาย 
ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต	 ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	 4/2562	 เม่ือวันที	่
13	พฤศจิกายน	2562	คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ	 
3	ท่าน	ได้ท�าการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบริษทั	ประจ�าปี	2562	 
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ 
การซักถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ	 จากฝ่ายบริหาร	 เพื่อประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท	5	ด้าน	คือ

1.	 ด้านการควบคุมภายในองค์กร	(Control	Environment)
2.	 ด้านการประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)
3.	 ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน	(Control	Activities)
4.	 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	(Information	

&	Communication)
5.	 ด้านระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)
คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน	 และมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัท 
มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนนิงาน 
ปัจจุบัน	 โดยบริษัทมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบ 
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	รวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตาม
ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู ้บริหารน�าไปใช้ 
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว	 ส�าหรับ 
การควบคุมภายในด้านอื่นๆ	คณะกรรมการเห็นว่า	บริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทัง้นีก้รรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็
ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการควบคุมภายใน	5	ด้าน	มีดังนี้

1.  ด้านการควบคมุภายในองค์กร (Control Environment)
คณะผู ้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดี	 และเอ้ือต่อ 

การควบคุมภายใน	 โดยผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการมีจริยธรรม	
และความซื่อสัตย์สุจริตในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยพิจารณาด�าเนินการ 
ตามสมควรแก่กรณี	 ตามผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น	 
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

โดยรวมด้านการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเหมาะสม	
และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ	เช่น

-	 คณะกรรมการบริษัทมีการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนด 
เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

-	 คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้บรษิทัก�าหนดบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย

-	 คณะกรรมการมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท	 อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอสิระทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	น่าเชือ่ถอืและมีความเป็นอสิระ
ในการปฏิบัติหน้าที่

-	 บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช ่วยสนับสนุนให ้
ฝ่ายบริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-	 มีการก�าหนด	 มอบหมายและจ�ากัดหน้าที่และความ 
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม	ระหว่างคณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ
พนักงาน

-	 บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน	 และมี
กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ให้แรงจูงใจหรอืรางวัลแก่บคุลากร 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี	 และมีบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีมีการท�าผิดวินัย
บรษัิท	รวมถงึการสือ่สารกระบวนการเหล่านีใ้ห้ผูบ้รหิารและพนกังานทราบ

-	 บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	
เป็นลายลักษณ์อักษร	ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน	ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
อย่างเหมาะสม	

-	 บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการด�าเนินงาน
อย่างชดัเจน	โดยหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบนัน้ๆ	รวมทัง้มหีน่วยงานตรวจสอบ 
ภายในซ่ึงมีอิสระในการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่วางแผนการตรวจสอบ 
ตามระดับความส�าคัญของความเส่ียงทางธุรกิจและรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

-	 บรษิทัมนีโยบายและแนวทางการต่อต้านทจุรติคอรปัชนั	 
เป็นลายลักษณ์อักษร	 ตลอดจนสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงาน	 
เข้าใจและให้ความส�าคัญกับเรื่องดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน	และ
ให้ความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบประจ�าปี	รบัทราบผลการตรวจสอบ	
และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม	 เพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	 โดยในปี	 2562	 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นสาระส�าคัญ

2.  ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีการระบุความเสี่ยง	
เพ่ือให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท	 มีการประเมินและติดตามภาพ
รวมและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ	 ของบริษัท	 
รวมท้ังวางแผนระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ให้เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์	 ทั้งนี้ผู ้บริหารของบริษัท 
ได้มีการประเมินสถานการณ์	 ความเสี่ยง	 และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะ 
ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั	โดยจะก�าหนดมาตรการ 
ป้องกัน	 แก้ไข	 และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง
นั้นๆ	 รวมท้ังมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น	 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 เป็นส่วนที่มี 

ความส�าคัญและสร้างความม่ันใจให้บริษัท	 ว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร
ก�าหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานทุกระดับ	
ได้แก่

-	 บริษัทมีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่และและวงเงิน 
อ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น 
ลายลักษณ์อักษร	

-	 มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม	ก�าหนดระดับผู้ใช้งาน	(User)	และการเข้าถึงข้อมูล 
ตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงาน	ควบคุมก�าหนดสิทธิ์การใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ	ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน

-	 กรณีมีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 บริษัท 
มีมาตรการทีร่ดักมุเพือ่ตดิตามให้กาท�าธรุกรรมนัน้ต้องผ่านขัน้ตอนต่างๆ	 
ตามท่ีก�าหนด	 และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ	
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก	 (Arm’s	
Length	Basis)

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
  (Information & Communication)

บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการด�าเนินงานของ
บริษัท	 ทั้งนี้เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้พนักงานท�างานรวดเร็วขึ้น	
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย	 จะมีการก�าหนด	 
Security	 ระดับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนงานต่างๆ	 และจะมีการส�ารอง
ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทไว้ที่ศูนย์ส�ารองข้อมูลสุขาภิบาล	 3	 เป็นประจ�า
ทุกปี	

5.  ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิาน	โดยก�าหนดวธิปีฏบิติังานและการตดิตาม
ผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง	 มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	 หรือมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น	 
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	
ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที	 พร้อมแนวทาง 
การแก้ปัญหา

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 4/2561	 เมื่อวันท่ี	 
12	พฤศจกิายน	2561	คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้	นางชลธชิา	ยอดศร ี
ให้ด�ารงต�าแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	และปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน	 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับ
บรษิทั	และในธรุกจิของบรษิทั	เป็นระยะเวลามากกว่า	20	ปี	และมคีวาม
เข้าใจในธรุกจิและการด�าเนนิงานของบรษิทั	จงึมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ	 แต่งต้ัง	 ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งดังกล่าว	 ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ด�าเนินการตามความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	

โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 ปรากฏในเอกสาร
แนบ	3	ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	2562	(แบบ	56-1)
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
การท�ารายการระหว่างกัน	จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

และ/หรือกรรมการอิสระของกลุ ่มบริษัทพิจารณาให้ความเห็น 
ต่อการท�ารายการระหว่างกันว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันที่เกิดข้ึน 

ในอนาคต	 โดยก�าหนด	 เงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการค้า 
โดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดที่เหมาะสม	 ทั้งนี ้
กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ/หรือ	 กรรมการอิสระ 
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา	อัตราค่าตอบแทน	รวมทั้งความจ�าเป็น
และความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย	

หากมรีายการระหว่างกนัของกลุม่บริษทัเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	 กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎ	ประกาศ	และ/หรอื	ข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ 
ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน	 
กลุ ่มบริษัทได้ให้ผู ้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทเป็น 
ผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	เพือ่น�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการ	 หรือ	 ผู ้ถือหุ ้น	 ตามแต่กรณี	 ทั้งน้ี 
กลุ่มบรษัิทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน	 โดย

ค�านึงความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ	พบว่าเป็นการท�ารายการ
ตามปกติทั่วไปของการด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย

บริษัท	 และพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคายุติธรรมหรือ 
ราคาตลาดทัว่ไป		จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ดังนี้

-	 รายการกับบริษัท	 เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล	 จ�ากัด 
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงาน	 ท�าสัญญาเช่าระยะเวลา	
3	 ปี	 อัตราค่าเช่าอาคารต�่ากว่าค่าเช่ายุติธรรม,ค่าบริการทางกฎหมาย	 
ซึ่งค่าใช้จ่ายตามสัญญาต�่ากว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา		และ
เป็นค่าซือ้สนิค้ามาเพือ่ให้เช่าซือ้และใช้งานภายในบรษัิท	ทัง้นีร้าคาซ้ือขาย
เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป	 นอกนั้นเป็น	 ค่านายหน้าขายรถ	 ค่าซ่อม 
รถใช้งาน		ค่าน�้ามันรถ	ค่าสาธารณูปโภค			และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	
ซึ่งเป็นราคาทุน

-	 รายการกับบริษัทเอสพีเอสยู	จ�ากัด	(มหาชน)		เป็นการจ่าย
ค่าเช่าโกดงั		อตัราค่าเช่าต�า่กว่าค่าเช่ายตุธิรรม	และซือ้เครือ่งใช้ส�านกังาน 
เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

-	 รายการกับบริษัทโตโยต้าปทุมธานี	ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า	จ�ากัด	
เป็นรายการซื้อสินค้ามาเพื่อเช่าซื้อ,	 ค่านายหน้าขายรถ	 และค่าซ่อมรถ	 
ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด		

-	 รายการกับบริษัท	 เล็กซ์ซัส	 กรุงเทพ	 จ�ากัด	 เป็นรายการ 
ค่าซ่อมรถ		ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

-	 รายการกับบริษัท	 นภัส	 จ�ากัด	 เป็นการจ่ายค่าบริการ 
ด้านขนส่ง	ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

-	 รายการกับบริษัทซอฟแวร์	 ดีเวลอปเม็นท์	 จ�ากัด	 เป็น 
ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 ซื้อระบบโปรแกรม,	 
ซือ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์		และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	ทัง้นีร้าคาซือ้ขายเป็นไปตาม
ราคาที่ตกลงกัน

-	 รายการกับนางสาวปฤณ	 พรประภา	 เป็นค่าเช่าส�านักงาน
สาขา	ท�าสัญญาเช่าระยะเวลา	3	ปี	อัตราค่าเช่าต�่ากว่าค่าเช่ายุติธรรม

-	 บริษัท	 สยามบริวเวอร่ี	 จ�ากัด	 เป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ 
ท�าสัญญาเช่าระยะเวลา	5	ปี	ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

เศรษฐกิจไทยมกีารขยายตวัแบบชะลอตวัลงในปี	2562	โดยเป็น
ผลมาจากตัวเลขการส่งออกที่ไม่สามารถขยายตัวต่อเน่ืองได้เป็นปีที่	 4	
หลังจากขยายตัวต่อเนื่องติดกัน	 3	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2559	-	2561	โดย 
ในปี	2562	ตัวเลขส่งออกลดลงถึง	2.8%		เป็นผลมาจากสงครามการค้า
ระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา	อกีทัง้การแขง็ค่าของเงนิบาทอย่างต่อเนือ่ง
ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 จาก	 35.80	 บาทต่อ	 USD	 ในช่วง 
ต้นปี	 2560	มาอยู่ที่	 30.59	บาทต่อ	USD	 ในช่วงสิ้นปี	 2562	นั้น	 ส่ง 
ผลกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออก	 และความสามารถในการแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆ	 ซึ่งภาคการส่งออกมีมูลค่าสูงถึงประมาณ	 70%	 ของ	
GDP	 ไทย	 ในส่วนของราคาน�้ามันดิบโลก	 WTI	 ในปี	 2562	 เฉล่ีย 
อยู่ในระดับ	USD	57.05	ต่อ	Barrel	ซึ่งราคาเฉลี่ยลดลงจาก	USD	64.90	
ต่อ	Barrel	ในปี	2561	ท�าให้สินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย	มีราคา
ลดลงตามไปด้วย	ในด้านการส่งออกข้าวของประเทศท�าได้	9.5	ล้านตัน	
ลดลง	14.3%	จากปีก่อนหน้า	และเป็นผูส่้งออกอนัดบัสองรองจากอินเดยี
เป็นปีท่ี	4	ประกอบกบัภาวะภยัแล้งซึง่เริม่ส่งผลตัง้แต่ช่วงครึง่ปีหลงั	2561	
ต่อเนือ่งมาถงึปัจจบุนั	และตามการพยากรณ์คาดว่าวกิฤตภยัแล้งจะหนกัขึน้ 
ในปี	2563	และคาดว่าจะเป็นภยัแล้งหนกัทีส่ดุในรอบ	50	ปี	ซึง่จะกระทบ
กบัภาคการเกษตรโดยตรง	อกีทัง้หนีค้รวัเรือนไทยทีเ่ริม่กลบัมามทีศิทาง
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับสูงถึง	79.1%	ของ	GDP	ในไตรมาส	3	ปี	
2562	ท�าให้การใช้จ่ายในประเทศไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ในระยะสัน้ส�าหรบั
ผูม้รีายได้น้อยซึง่เป็นประชาการส่วนใหญ่ของประเทศ	ภาคการท่องเทีย่ว
ซึ่งถือเป็นรายได้ส�าคัญของประเทศมีสัดส่วนประมาณ	12%	ของ	GDP	
และท�ารายได้	 1.95	 ล้านล้านบาทในปี	 2562	 ยังคงเติบโต	 4.12%	 
เมื่อเทียบกับปี	 2561	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า 
ในปี	2562	มีนักท่องเที่ยวจ�านวน	39.77	ล้านคน	เพิ่มขึ้น	4.06%	และ
ในปี	2563	มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวสูงขึ้นถึง	40.8	ล้านคน	
เพิม่ขึน้	2.5%	โดยทางกระทรวงมีนโยบายกระจายรายได้ท่องเทีย่วไปยงั
เมืองรองในประเทศไทย	ส่วนด้านการลงทุนในปี	2562	มีการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก	 BOI	 (Board	Of	 Investment)	 รวมทั้งสิ้น	
756,100	ล้านบาท	ลดลง	16.7%		ในปีที่ผ่านมาหลังจากได้รัฐบาลจาก
การเลอืกตัง้	รฐับาลมนีโยบายลงทนุต่อเนือ่งในโครงการลงทนุโครงสร้าง
พื้นฐานภาครัฐมูลค่า	 1.47	 ล้านล้านบาท	 ในระยะเวลา	 5	 ปี	 และ 
การลงทุนใน	12	อุตสาหกรรมเป้าหมายเฉลี่ยปีละ	300,000	ล้านบาท	
คาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอีกปีละ	 0.5	-	0.6%	 
ไปอีกหลายปีตามการลงทุนต่อเน่ืองอันจะส่งผลให้ไทยมีความสามารถ 

ในการแข่งขนัเพ่ิมขึน้	เช่น	รถไฟฟ้าสายสต่ีางๆ	ในกรงุเทพฯ	9	โครงการ	/	
โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม	3	สนามบิน	/	รถไฟทางคูข่ยายแอร์พอร์ต	
เรล	ลงิก์	และรถไฟความเรว็สงูกทม.	-	นครราชสมีา	/	มอเตอร์เวย์	3	โครงการ	
และโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC	:	Eastern	
Economic	Corridor)	ซึ่งที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่มีการด�าเนินการ
ล่าช้า	 โดยในปี	2562	เศรษฐกิจขยายตัว	2.4%	จากปี	2561	ซึ่งลดลง
จาก	4.1%	ในปี	2561

ในปี	2562	 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่ายลดลง 
2	 ปีต่อเนื่อง	ส่วนตลาดรถยนต์ไม่สามารถขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีท่ี	 3 
รถจักรยานยนต์มียอดจ�าหน่าย	 1,719,373	 คัน	 ลดลง	 3.9%	 จาก	
1,788,459	คัน	 ในปี	 2561	ส ่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�าหน่าย	 
1,007,552	คัน	ลดลง	3.3%		จาก	1,041,739	คัน	ในปี	2561

กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์ว่า 
ในปี	2563	ยอดจ�าหน่ายจะอยู่ที	่1,700,000	คนั	ส�าหรบัรถจกัรยานยนต์	
และ	940,000	คัน	ส�าหรับรถยนต์		

ณ	สิน้ปี	2562	บรษิทัมบัีญชลีกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธ	ิลกูหนีเ้งินให้กูย้มื, 
ลกูหนี	้Nano	Finance	และลกูหนี	้Micro	Finance	รวม	7,438.6	ล้านบาท		
ลดลง	20.6%	จาก	9,372.5	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา	โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต์	ณ	สิน้ปี	2562	จ�านวน		6,940.4	ล้านบาท	ลดลง	22.0%	
จาก	 8,897.2	 ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา	 และมีลูกหนี้เช่าซ้ือรถยนต์	 
ณ	สิน้ปี	2562	จ�านวน	310.2		ล้านบาท	ลดลง	21.4%	จาก	394.6	ล้านบาท	
ในปี	2562	ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม	187.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	133.7%	จาก	
80.0	ล้านบาท	Nano	Finance	จ�านวน	0.56	ล้านบาท	ลดลง	8.2%	
จาก	0.61	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา	และเริม่เปิดด�าเนนิธรุกจิ	Micro	Finance	
ในประเทศพม่า	ตั้งแต่ไตรมาส	3	ที่ผ่านมา	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	2562	มีจ�านวน	
0.44	ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน 
รายได้ 

ในปี	2562	อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย	ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์
ไม่สามารถขยายตัวได้	 หลังจากการขยายตัวต่อเนื่อง	 2	 ปีติดต่อกัน	 
เมือ่	2	ปีทีผ่่านมา	โดยยอดขายรวมลดลง	3.9%	และทีต่ลาดรถยนต์ยอดขาย	
ลดลง	 3.3%	 กลุ่มบริษัทฐิติกร	 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น	 โดยมีรายได้รวม 
ปี	2562	จ�านวน	3,719.1	ล้านบาท	ลดลง	3.9	%	จาก	3,871.8	ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา	โดยแยกเป็นประเภทรายได้		ดังนี้
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  2562  2561  2560 % ผลต่าง
62-61

% ผลต่าง
61-60  ล้านบาท     %  ล้านบาท  %    ล้านบาท     %

รายได้จากการให้เช่าซื้อ          
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 2,945.8	 79.2	 3,141.3	 81.1	 2,856.1	 78.2	 	-6.2	 	10.0
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์	 					20.8	 		0.5	 					29.0	 		0.8	 				34.7	 		0.9	 -28.3	 -16.4
							รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ	 2,966.6	 79.7	 3,170.3	 81.9	 2,890.8	 	79.1	 	-6.4	 			9.7

รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano	Finance        
รายได้จากการให้กู้ยืม	 17.0	 0.5	 21.7	 0.6	 22.3	 0.6	 -21.7	 -2.7
Nano,	Micro	Finance	 0.2	 		0.0	 0.1	 0.0	 0.2	 0.0	 100.0	 -50.0

รายได้อื่นๆ        
ขายสินค้า	 					4.3	 	0.1	 					9.7	 		0.2	 		11.1	 	0.3	 -55.7	 -12.6
รายได้ค่าปรับช�าระเงินล่าช้า	 				62.6	 		1.7	 				52.8	 		1.4	 			49.4	 	1.4	 	18.6	 			6.9
หนี้สูญรับคืน	 		259.7	 		7.0	 			224.1	 		5.8	 	271.4	 	7.4	 -17.4	 	-17.4
อื่นๆ		 		408.7	 	11.0	 			393.1	 	10.1	 		408.4	 	11.2	 			4.0	 			-3.7
										รวมรายได้อื่นๆ*	 		735.3	 	19.8	 			679.7	 	17.5	 		740.3	 	20.3	 									8.2	 			-8.2

รวมรายได้  3,719.1  100.0   3,871.8  100.0  3,653.6  100.0    -3.9      6.0

หมายเหตุ  * อื่นๆ ประกอบด้วย หนี้สูญรับคืน รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�าสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ 
   รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 20 รายได้อื่น 

รายได้จากการให้เช่าซือ้รวมปี	2562	จ�านวน		2,966.6	ล้านบาท	
ลดลง	6.4	%	จาก	3,170.3	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา		แยกเป็นรายได้จาก
การให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี	2562	จ�านวน	2,945.8	ล้านบาท	ลดลง	
6.2%	จาก	3,141.3	ล้านบาท	ในปีท่ีผ่านมา	และรายได้จากการให้เช่าซือ้
รถยนต์ปี	2562	จ�านวน	20.8	ล้านบาท	ลดลง	28.3%	จาก	29.0	ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา	 ซึ่งบริษัทมีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต ์
และเนื่องจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า 
รถจักรยานยนต์มาก		บรษิทัมรีายได้จากการให้กูย้มืจ�านวน	17.0	ล้านบาท	
และจาก	Nano	Finance	และ	Micro	Finance	จ�านวน	0.2	ล้านบาท		
ส่วนรายได้อื่นๆ	ปี	2562	จ�านวน	735.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	8.2%	จาก	
679.7	ล้านบาท	ในปีท่ีผ่านมา	โดยรายได้อืน่ๆ	เพิม่ขึน้	จากหนีส้ญูรบัคนื
และรายได้ค่าบริการต่างๆ	 ที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น	 เนื่องจาก 

ทางบริษทัมนีโยบายเร่งการตดิตามหนีส้นิ	 โดยเฉพาะบญัชทีีม่กีารค้างช�าระ
จ�านวนมาก	โดยตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	มาติดตามเป็นพิเศษ		
ส�าหรบัปี	2562	รายได้จากการให้เช่าซือ้มสีดัส่วน	79.7%	ของรายได้รวม	
รายได้จากการให้กู้ยืม,	Nano	Finance	และ	Micro	Finance	มีสัดส่วน	
0.5%	ของรายได้รวม	ส่วนรายได้อื่น	มีสัดส่วน		19.8	%	ของรายได้รวม

ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ	และการแข่งขนัทีร่นุแรงทางธรุกจิ		

ท�าให้บรษิทัพจิารณาปล่อยสนิเชือ่อย่างรดักมุและเข้มงวด	และพร้อมกบั
มีการบริหารจัดการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริษัท 
จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ที่ลดลงจากปีก่อน	ดังนี้			

  (ล้านบาท)  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560  % ผลต่าง 62-61  % ผลต่าง 61-60

ต้นทุนขาย	 							5.1	 							9.5	 					10.8	 -46.3	 -12.0

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	 1,861.8	 2,154.2	 	2,023.7	 -13.6	 				6.5

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 1,093.8	 	1,066.8	 			903.0	 				2.5	 		18.1

ต้นทุนทางการเงิน	 				125.3	 				129.3	 			111.8	 			-3.1	 		15.7

             รวมค่าใช้จ่าย   3,086.0    3,359.9   3,049.3     -8.2     10.2
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ในปี	2562	กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น	3,086.0	ล้านบาท	
ลดลง	8.2%	จาก	3,359.9	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา		ประกอบด้วยต้นทุน
จากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม	 5.1	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารรวม	 1,861.8	 ล้านบาท	 ลดลง	 13.6%	 จาก 
2,154.2	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา		เนื่องจากมีการบริหารจัดการควบคุม
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ		

ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ	 ในปี	 2562	
จ�านวน	 1,093.8	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึน	 2.5%	 จาก	 1,066.8	 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา	 เป็นผลจากนโยบายการเร่งตัดหน้ีสูญและกันส�ารองหนี้
สงสยัจะสญูต่อเนือ่งมาหลายปี	อีกทัง้ยงัได้ตัง้ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูเพิม่เตมิ	
อีกร้อยละ	 1	 ของมูลค่าหน้ีที่คงค้าง	 เริ่มตั้งแต่	ณ	 สิ้นปี	 2561	 เพ่ือให้
ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและเป็นการเตรียม
ความพร้อมส่วนหนึ่งเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชี	 TFRS	 9	 อีกท้ังยังคง
นโยบายปล่อยสนิเชือ่อย่างรดักมุและเข้มงวด		ส่งผลให้ลกูหนีใ้นปัจจบุนั	
เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�าดับ	

ในปี	2562	กลุม่บรษิทัมต้ีนทนุการกูย้มืเฉลีย่	3.0	%	โดยดอกเบีย้
จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี	2562	มีจ�านวน	125.3	ล้านบาท	ลดลง	3.1%	
จาก	129.3	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา		เนื่องจากมีการบริหารจัดการแหล่ง
ต้นทุนทางการเงิน	ที่มีประสิทธิภาพ	

ก�าไรสุทธิ
ในปี	2562	กลุม่บรษิทัมผีลการด�าเนนิงาน	โดยก�าไรสทุธ	ิปี	2562	

จ�านวน	 504.5	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น	 25.8	 %	 จาก	 401.1	 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา	สาเหตุที่ก�าไรสุทธิปี	 2562	 เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากรายได้อื่นๆ
เพิ่มขึ้น	 ได้แก่หน้ีสูญรับคืนและรายได้ค่าติดตามหนี้	 เพิ่มขึ้น	 เนื่องจาก	
ทางบริษัทมีนโยบายเร่งการติดตามหนี้สิน	 โดยเฉพาะบัญชีที่มีการค้าง
ช�าระจ�านวนมาก	 โดยต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	 มาติดตาม 
เป็นพิเศษ	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไรเปรียบเทียบ	 3	 ปี	
แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)  35.9  34.8  34.9

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 37.2	 36.3	 37.1

เช่าซื้อรถยนต์	 5.9	 6.2	 5.9

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย	 23.8	 25.9	 23.5

อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)  3.0  2.7  2.7

รถจักรยานยนต์	 3.0	 2.7	 2.7

รถยนต์	 3.0	 2.7	 2.7

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย	 3.0	 2.7	 2.7

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)  32.9  32.1  32.2

รถจักรยานยนต์	 34.2	 33.7	 34.5

รถยนต์	 2.9	 3.5	 3.3

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย	 20.8	 23.2	 20.8

  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560
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ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 

ณ	สิ้นปี	 2562	 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม	 9,163.3	 ล้านบาท	 
ลดลง	13.4%	จาก	10,578.4	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา		โดยสินทรัพย์หลัก

ของกลุ ่มบริษัทที่ เพิ่มขึ้น	 ได ้แก ่	 ลูกหนี้ เช ่าซื้อรถจักรยานยนต  ์
โดยลูกหน้ีเช ่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการขยายตัวตามสภาวะของ 
ตลาดรถจักรยานยนต์	

  (ล้านบาท)  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560  % ผลต่าง 62-61  % ผลต่าง 61-60

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ	-	รถจักรยานยนต์	 6,940.4	 8,897.2	 8,400.0	 -22.0	 5.9

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ	–	รถยนต์	 310.2	 394.6	 545.2	 -21.4	 -27.6

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ	-	รวม		 7,250.6	 9,291.8	 8,945.2	 -22.0	 3.9

ปี	 2562	 ลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิรวม	 จ�านวน	 7,250.6	 ล้านบาท 
ลดลง	22.0%	จาก	9,291.8	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา	แยกเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้ 
รถจักรยานยนต์สุทธิ	 จ�านวน	 6,940.4	 ล้านบาท	 ลดลง	 22.0%	 จาก 
จ�านวน	8,897.2	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา	ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์สุทธ	ิจ�านวน	
310.2	ล้านบาท	ลดลง	21.4%	จากจ�านวน	394.6	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา		
มยีอดลูกหนีจ้ากลูกหนีเ้งนิให้กูย้มื	รวม	187.0	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	133.7%	
จากจ�านวน	 80.0	 ล้านบาท	Nano	 Finance	 จ�านวน	 0.56	 ล้านบาท 
ลดลง	8.2%	จาก	0.61	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา	และเริม่เปิดด�าเนนิธรุกจิ	
Micro	 Finance	 ในประเทศพม่า	 ตั้งแต่ไตรมาส	 3	 ที่ผ่านมา	 ซ่ึง 
ณ	สิ้นปี	2562	มีจ�านวน	0.44	ล้านบาท

อนึง่	ลกัษณะของสนิเชือ่เช่าซือ้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของ
กลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเส่ียงตามลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว	
โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็นจ�านวนมากราย	 แต่ละรายวงเงิน

เฉลี่ยไม่เกิน	55,000	บาท	และ	650,000	บาท	ส�าหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ตามล�าดับ	 ท�าให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	
นอกจากนีก้ารทีก่ลุม่บรษิทัมีนโยบายการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ
ที่เข้มงวด	ท�าให้	ณ		สิ้นปี	2562	กลุ่มบริษัทมีการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสญูไว้เป็นจ�านวน	632.5	ล้านบาท	บวกกบั	General	Reserve	1.0%		
77.1	ล้านบาท	(เพ่ือรองรบั	TFRS9)	รวมเป็นส�ารองลกูหนี	้709.6	ล้านบาท	 
มีค่าเผื่อส�ารองลูกหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้รวมที่	 8.7%	 และ	 มีลูกหนี้
ค้างช�าระเกนิ	3	เดอืน	ที	่4.5%	ส่งผลให้	Coverage	Ratio	อยูท่ี	่193.5%				

ในปี	 2562	 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ,	 ลูกหนี้ 
เงนิให้กูย้มืสทุธ	ิลกูหนี	้Nano	Finance	และลกูหนี	้Micro	Finance	สทุธิ
(ก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู)	จ�าแนกตามอายขุองลกูหนีค้้างช�าระดงันี้

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 5,149.4	 			63.2	 	7,013.5	 	70.3	 6,368.8	 66.4

ค้างช�าระ	1	เดือน	 1,277.3	 			15.7	 	1,343.3	 	13.5	 1,414.7	 14.8

ค้างช�าระ	2-3	เดือน	 1,354.7	 			16.6	 	1,208.0	 		12.1	 1,347.7	 14.1

ค้างช�าระ	4-6	เดือน	 			333.9	 				4.1	 				384.2	 			3.9	 			444.0	 	4.6

ค้างช�าระ	7-12	เดือน	 				31.5	 					0.4	 						19.8	 			0.2	 							7.0	 		0.1

ค้างช�าระมากกว่า	12	เดือน	 						1.3	 				0.0	 								0.2	 			0.0	 							3.9	 		0.0

                           รวมลูกหนี้  8,148.1  100.0     9,969.0  100.0   9,586.1  100.0

  2562  2561  2560

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ
ลูกหนี้ตามสัญญา

ในปี	2562		มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	มีสัดส่วน	
95.5%		ลดลงจาก	95.9%	ในปีที่ผ่านมา		และบริษัทมีลูกหนี้ค้างช�าระ
ที่เกินกว่า	 3	 เดือน	 4.5%	 เพิ่มขึ้นจาก	 4.1%	 ในปีที่ผ่านมา	 เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีชะลอตัว	 ส่งผลต่อคุณภาพลูกหน้ี	 แต่บริษัท 

ก็มีนโยบายในการคัดกรองคุณภาพของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 พร้อมท้ัง 
มนีโยบายเร่งการตดิตามหนีส้นิ	โดยเฉพาะบญัชทีีม่กีารค้างช�าระจ�านวน
มาก	 โดยตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง	 มาติดตามเป็นพิเศษ	 และ 
ยังคงนโยบายเร่งตัดหนี้สูญต่อไป

หน่วย	:	ล้านบาท



| รายงานประจ�าปี 2562 | บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)76

หนี้สิน
ในปี	2562	บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุน

ทางด้านการเงนิ	ท�าให้บรษิทัมวีงเงนิของการออกหุน้กู้และตัว๋สญัญาใช้เงนิ
ที่เพียงพอรองรับการด�าเนินงานตลอดเวลา	 จึงท�าให้บริษัทสามารถ
บริหารต้นทุนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	

ณ	 สิ้นปี	 2562	 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม	 3,839.7	 	 ล้านบาท	 
ลดลง	30.2	%	จาก	5,500.7	ล้านบาท	ในปีทีผ่่านมา	โดยมสีดัส่วนเงนิกู้
ระยะยาวอตัราดอกเบีย้คงท่ี	(รวมทีถ่งึก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี)		ต่อเงินกู้
ระยะสั้น	 ปี	 2562	 และ	 ปี	 2561	 อยู่ที่	 95:5	 และ	 98:2	 ตามล�าดับ 
โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืม	ดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชี	 18.8	 0.6	 27.8	 0.6	 65.2	 1.4

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 144.4	 4.3	 70.1	 1.4	 642.8	 13.5

หุ้นกู้	 2,870.0	 85.7	 4,620.0	 93.2	 4,000.0	 84.2

เงินกู้ยืมระยะยาว	 314.3	 9.4	 237.3	 4.8	 40.2	 0.9	 	

                          รวมเงินกู้ยืม     3,347.5  100.0    4,955.2  100.0   4,748.2  100.0

  2562  2561  2560

  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ
ประเภทของเงินกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ภายใต้การควบคมุการอนุมติัสนิเชือ่อย่างเข้มงวด	และความช�านาญ

ในการบริหารหนี้ของกลุ่มบริษัท	 ท�าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ

  (ล้านบาท)  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560  % ผลต่าง 62-61  % ผลต่าง 61-60

ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี	 5,077.8	 4,940.4	 4,705.0	 2.8	 5.0	 	

บวก		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจการควบคุม	 5.3	 0.5	 5.3	 960.0	 -90.6

บวก		ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 465.5	 396.8	 455.1	 17.3	 -11.4

หัก			 เงินปันผลจ่าย	 225.0	 260.0	 225.0	 -13.5	 15.6

ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี	 5,323.6	 5,077.8	 4,940.4	 4.8	 2.8	 		

ณ	สิน้ปี	2562	กลุ่มบริษัทมส่ีวนของผู้ถือหุ้นรวม	5,323.6	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	4.8	%	จาก	5,077.8	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา	และมีก�าไรสะสม	
3,825.6	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7.9%	จาก	3,546.1	ล้านบาท	ในปีที่ผ่านมา	

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี	2562	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี	มีรายละเอียดดังนี้	

บริษัท	เอ็ม	อาร์	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ากัด	 3.24	 ไม่มี
(นายอัครเดช	เปลี่ยนสกุล)	 	

  ชื่อผู้สอบบัญชี  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  ค่าบริการอื่น

หน่วย	:	ล้านบาท

โดยมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	ปี	2562		และ	ปี	2561	เท่ากบั	
0.7	และ	1.1	ตามล�าดับ

หน่วย	:	ล้านบาท

สูงขึ้น	 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	 2561	 ให้แก ่
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ�านวน	225.0	ล้านบาท	เมือ่วนัที	่15	พฤษภาคม	2562			
ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้	
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในการจัดท�างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีข้อมูลทางการเงิน 

ที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัต ิ

อย่างสม�่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และไม่มข้ีอมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

มีการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 

ดร.ชุมพล  พรประภา
ประธานกรรมการ

นางสาวปฐมา  พรประภา
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูส้อบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน การเสนอแต่งตัง้ 
ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทสม�่าเสมอ จึงท�าให้มั่นใจ 
ได้ว่าการจัดท�าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของ 
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซ่ึงรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฐิติกร จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ

กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค “ความ

รับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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ความถกูต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ้และลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ท่ีเกี่ยวข้อง 

คาํอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียง 
 

บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และรถยนต์รวมถึงธุรกรรมการให้กูย้ืมที่

เก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั โดยมีลูกคา้รายยอ่ยเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจาํนวนมาก ซ่ึงรายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือของบริษทั

และบริษทัยอ่ยเป็นดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหท้ยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์

คงคา้งอย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงมีความซบัซ้อนและมีจาํนวนของรายการคา้และ

รายการบญัชีปริมาณมากมาเก่ียวขอ้งและก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความถูกตอ้งและความครบถว้นของรายได้

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงเป็นรายการที่มีสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงจาํเป็นตอ้งใช้ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกออกแบบไวโ้ดยเฉพาะมารองรับการคาํนวณและรับรู้

รายไดด้งักล่าวควบคู่ไปกบัขั้นตอนการปฏิบติังานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นใน

สาระสาํคญัของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัรายไดด้อกผลจากการให้เช่า

ซ้ือและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 6 
 

การตอบสนองต่อความเส่ียง 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ช้วิธีการตรวจสอบบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ีในการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีไดร้ะบุและประเมินไว้

เพือ่บริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิดการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 การทาํความเขา้ใจและประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบและสรุปผลเกี่ยวกบัความมีประสิทธิภาพของการออกแบบและการปฏิบติังานของการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การทดสอบการควบคุมทัว่ไป (General controls) และการประมวลผลของระบบงาน (Application processing) ของระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการประมวลผลรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้

 การตรวจสอบในเน้ือหาสาระของบญัชีรายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือที่เก่ียวขอ้งเพ่ือให้

มัน่ใจในความถูกตอ้งและความครบถว้นในสาระสาํคญัของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นเดียวกนักบัความมีตวัตนหรือการ

เกิดข้ึนจริง การมีกรรมสิทธ์ิและภาระผูกพนั การตดัยอดให้ถูกตอ้งตรงงวดบญัชี การจดัประเภทบญัชีและการแสดง

รายการท่ีเหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือที่เก่ียวขอ้งท่ีเปล่ียนแปลง

ระหว่างงวด การสอบทานอตัราส่วนต่างๆ และการเช่ือมโยงของขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและ

รายงานประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ท่ีรวมอยู่

ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีน้ี 
  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บ

จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลรับทราบและจดัใหมี้การ

แกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี

สําหรับการดาํเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ 

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

 

 การทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของกลุ่มบริษทั 

 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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 การสรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น

เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้

ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว

ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ

จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ

ใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 

 การประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 การไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ  
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จากเร่ืองท่ีไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือใน

สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึนซ่ึงขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีจะมีต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

(นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5389 

 

บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2563 
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 1,021,212             438,013                845,911       257,806       
ลูกหน้ีการคา้
-   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2, 6 4,089,880             4,695,851             3,109,502    3,940,958    
-   ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 6 140,902                60,860                  133,613       53,978         
-   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ - สุทธิ 6 566                       619                       -              -              
-   ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ ์- สุทธิ 6 441                       -                       -              -              
-   ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 7 55,468                  88,402                  54,558         87,236         
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                       -                       618,059       623,870       
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 -              55,225         -              55,225         
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 406                       1,184                    240              1,015           
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 8 173,568                200,036                173,568       200,036       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 28,385                  40,028                  19,158         34,327         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,510,828             5,580,218             4,954,609    5,254,451             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 33,610                  34,382                  -              -              
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 6 3,160,736             4,595,974             2,519,421    4,033,117    
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม - สุทธิ 6 46,065                  19,160                  35,894         7,575           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทนุ 10 -                       -                       305,835       305,835       
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 11 47,350         2,805           47,350         2,805           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 12, 24 154,659                154,001                119,463       133,209       
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 4, 13, 24 9,227                    6,346                    7,081           6,080           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 153,742                138,402                151,052       135,812       
สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือให้เช่า - สุทธิ 14 18,113                  18,517                  -              -              
สินทรัพยท่ี์ไมไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 14 14,282                  14,282                  5,708           5,708           
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,710                  14,353                  10,190         10,046         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,652,494             4,998,222             3,201,994    4,640,187             

รวมสินทรัพย์ 9,163,322             10,578,440           8,156,603    9,894,638             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

     7

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 163,188                97,966                  20,831         36,184         
เจา้หน้ีการคา้ 21,445                  115,218                13,895         107,501       
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 239,475                137,873                -              -              
หุ้นกูส่้วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17, 25 1,800,000    2,150,000    1,800,000    2,150,000    
เจา้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 48,328                  50,180                  535,201       480,683       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 81,180                  56,429                  37,732         28,829         
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 161,644                135,278                121,635       94,438         
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
-  คา่ส่งเสริมการขายและเงินรางวลัคา้งจ่าย 56,312                  86,053                  45,322         78,687         
-  อ่ืนๆ 86,652                  70,591                  77,088         63,997         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,658,224             2,899,588             2,651,704    3,040,319             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 74,835                  99,400                  -              -              
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17, 25 1,070,000    2,470,000    1,070,000    2,470,000    
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 18 36,625                  31,666                  30,919         26,149         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,181,460             2,601,066             1,100,919             2,496,149             

รวมหนีสิ้น 3,839,684             5,500,654             3,752,623    5,536,468             

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น -  หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
ทนุจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000       500,000                
ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้ - 500,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 500,000                500,000                500,000       500,000                
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 19 972,987       972,987                972,987       972,987                
ก าไรสะสม
-   จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 19 50,000                  50,000                  50,000         50,000                  
-   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2 3,825,603             3,546,123             2,880,993    2,835,183             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
-   ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัยอ่ย (43,749)                 (4,813)                   -              -                       
-   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 2,362                    2,362                    -              -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 5,307,203             5,066,659             4,403,980             4,358,170             
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 16,435                  11,127                  -              -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,323,638             5,077,786             4,403,980    4,358,170             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,163,322             10,578,440           8,156,603    9,894,638             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

     8

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้
รายไดด้อกผลจากการให้เช่าซ้ือ 2 2,966,601             3,170,291             2,481,715    2,881,234             
รายไดด้อกผลจากเงินให้กูย้ืม 17,007                  21,676                  14,024         19,231                  
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ 143                       158                       -              -                       
รายไดด้อกผลจากไมโครไฟแนนซ์ 14                         -              -              -              
ขายสินคา้ 4,263           9,723                    4,263           9,723                    
รายไดอ่ื้น 4, 20 731,115       669,977                765,628       685,329                
รวมรำยได้ 3,719,143             3,871,825             3,265,630             3,595,517             

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขาย 5,067           9,487                    5,067           9,487                    
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 3                  151                       3                  151                       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4, 13, 18, 28 1,861,774    2,154,192             1,763,031    2,051,144             
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,093,853             1,066,780             1,040,585    1,038,775             
ตน้ทนุทางการเงิน 4 125,318                129,291                117,935       135,313                
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,086,015             3,359,901             2,926,621             3,234,870             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 633,128                511,924                339,009                360,647                

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 2, 22 123,340                110,320                68,199         76,068                  

ก ำไรส ำหรับปี 2 509,788                401,604                270,810                284,579                

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะมกีารจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษทัยอ่ย (38,936)                 (4,290)                   -              -                       
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (38,936)                 (4,290)                   -                       -                       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2 470,852                397,314                270,810                284,579                

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2 504,480                401,056                270,810       284,579                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,308                    548                       -              -                       
ก ำไรส ำหรับปี 509,788                401,604                270,810       284,579                

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2 465,544                396,766                270,810                284,579                
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,308                    548                       -              -                       
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 470,852                397,314                270,810       284,579                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 2 1.009                    0.802                    0.542                    0.569                    

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 500,000,000         500,000,000         500,000,000         500,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

     9

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทั ฐิตกิร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 2561

ทุนท่ีออก จดัสรรเพ่ือ 
และช าระ ส่วนเกิน ส ารอง

หมายเหตุ เตม็มูลคา่แลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 2 500,000             972,987             50,000               2,810,604         4,333,591         
เงินปันผลจ่าย 23 -                    -                    -                    (260,000)           (260,000)           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2 -                    -                    -                    284,579             284,579             
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 2 500,000             972,987             50,000               2,835,183         4,358,170         
เงินปันผลจ่าย 23 -                    -                    -                    (225,000)           (225,000)           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    270,810             270,810             
ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 500,000             972,987             50,000               2,880,993         4,403,980         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)
ก าไรสะสม

11

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 633,128                511,924                339,009                360,647                
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54,061                  57,076                  45,214                  50,870                  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 12,512                  2,880                    10,587                  2,478                    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (113)                      (146)                      (434)                      (146)                      
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,093,853             1,066,780             1,040,585             1,038,775             
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขายลดลง (5,987)                   (22,775)                 (5,987)                   (22,775)                 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        3,636                    -                        (467)                      
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (5,671)                   (2,296)                   (5,671)                   (2,152)                   
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                        878                       -                        878                       
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ (2,983,765)            (3,192,125)            (2,495,739)            (2,900,465)            
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ๆ (9,091)                   (6,345)                   (40,968)                 (36,880)                 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 125,318                129,291                117,935                135,313                
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 
ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,039,649             (1,246,899)            1,386,931             (869,925)               
ลูกหน้ีการคา้เงินใหกู้ย้ืม (241,403)               3,656                    (242,330)               9,703                    
ลูกหน้ีการคา้สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ (12)                        48                         -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้ไมโครไฟแนนซ์ (450)                      -                        -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้อ่ืน 32,934                  (12,336)                 32,678                  (12,464)                 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (595)                      (1,429)                   
สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย 778                       5,711                    775                       5,561                    
สินทรัพยร์อการขาย 32,455                  51,292                  32,455                  51,292                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,553                  (9,286)                   15,087                  (5,737)                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (245)                      (1,045)                   (144)                      (278)                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้ (93,773)                 24,385                  (93,606)                 19,754                  
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (40)                        811                       2,752                    (718)                      
เงินมดัจ ารับและเงินรับชัว่คราวจากลูกคา้ 26,366                  32,204                  27,197                  12,067                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,062)                   14,475                  (11,184)                 11,618                  
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน (7,553)                   (10,819)                 (5,817)                   (9,591)                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                        (3,536)                   -                        -                        

(290,558)               (2,602,561)            148,730                (2,164,071)            
รับดอกเบ้ียจากลูกหน้ีการคา้ 3,026,002             3,182,968             2,547,751             2,900,787             
จ่ายภาษีเงินได้ (114,041)               (124,281)               (74,536)                 (107,306)               
เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,621,403             456,126                2,621,945             629,410                

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากกบัสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 772                       (5,709)                   -                        -                        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (94,239)                 (189,484)               
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        95,000                  153,000                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (101,922)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (55,863)                 (2,500)                   (55,863)                 (2,500)                   
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 66,543                  9,071                    66,543                  9,071                    
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (51,292)                 (48,177)                 (29,371)                 (42,370)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 6,215                    2,823                    6,786                    2,680                    
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,326)                   (2,112)                   (4,091)                   (1,999)                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดของบริษทัยอ่ย
ท่ีใหไ้ปจ านวน 256 พนับาทในงบการเงินรวมปี 2561 -                        211                       -                        467                       
รับดอกเบ้ียอ่ืน ๆ 9,181                    7,286                    46,695                  32,861                  
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (30,770)                 (39,107)                 31,460                  (140,196)               

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 65,656                  (609,907)               (14,919)                 (569,154)               
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        12,412                  138,000                110,000                
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (4,833)                   (86,300)                 (74,000)                 
เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 321,150                269,035                -                        -                        
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (244,113)               (72,000)                 -                        -                        
ออกหุ้นกู้ 400,000                820,000                400,000                820,000                
ไถ่ถอนหุ้นกู้ (2,150,000)            (200,000)               (2,150,000)            (200,000)               
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจการควบคุมเพ่ิมข้ึน -                        48                         -                        -                        
จ่ายดอกเบ้ีย (136,191)               (122,281)               (127,081)               (131,648)               
จ่ายเงินปันผล (225,000)               (260,000)               (225,000)               (260,000)               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (1,968,498)            (167,526)               (2,065,300)            (304,802)               

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัย่อย (38,936)                 (4,290)                   -                        -                        

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 583,199                245,203                588,105                184,412                

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 438,013                192,810                257,806                73,394                  

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 1,021,212             438,013                845,911                257,806                

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
ก.  เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี
เงินสดในมือ 24,290                  22,357                  21,032                  16,206                  
บญัชีกระแสรายวนักบัธนาคาร 97,863                  69,210                  44,854                  19,756                  
เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 649,054                346,446                530,025                221,844                
เงินฝากประจ ากบัธนาคาร 250,005                -                        250,000                -                        
รวม 1,021,212             438,013                845,911                257,806                

ข.  รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ซ้ือสินทรัพยถ์าวรโดยยงัไม่จ่ายช าระเงินแก่ผูข้าย 122                       1,116                    122                       1,116                    
โอนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        20,046                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2515 และท่ีอยู่จด

ทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริษทัได้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2546 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั (จดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 42.36) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัธุรกิจการใหเ้ช่าซ้ือยานพาหนะและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยรายละเอียด

ของบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

      สดัส่วนการถือหุน้ 

      ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

    ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ของบริษทั (ร้อยละ) 

    31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงรวมถึงการปรับสภาพ

รถ 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์   40,000   40,000  99.99  99.99 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ 

จาํกดั  

 ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ (Nano 

Finance) 

  50,000   50,000  99.99  99.99 

Sabaidee Leasing  

Co., Ltd. (ประเทศลาว)  

 ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์     41,061*     41,061*  80.50  80.50 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพชูา) 

 ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  132,209**  132,209**  99.95  99.95 

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd. 

(ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์    4,705***         4,705***  99.00  99.00 

 

*10,250 ลา้นกีบ **4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ***200 ลา้นจ๊าด  
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวมแลว้ 
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2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดถู้กจดัทาํข้ึนเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเป็นภาษาไทย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย

สภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ดงันั้น งบ

การเงินน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์ถูกจดัทาํข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น 

 

ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั งบการเงินน้ีถูกจดัทาํข้ึนโดยถือเกณฑก์ารบนัทึกตามราคา

ทุนเดิม 

 

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภา

วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทั้งน้ี การนาํมาตรฐาน

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่ม

บริษทั  

 

ต่อมาสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีหลายฉบบัซ่ึงไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 

2562 เก่ียวกบัการปรับปรุงและการออกมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาเร่ิมถือปฏิบติัใน

การจดัทาํงบการเงินน้ีและไม่มีนโยบายในการนาํมาเร่ิมถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี มาตรฐานการบญัชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2  สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



93บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหำชน) | รำยงำนประจ�ำปี 2562 |

บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 

16  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23  ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือ

ออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33  กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น

คร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4  สญัญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9  เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15  รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  สญัญาเช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1  

 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  

 

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7  

 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ

เหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 

การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง

ผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 22  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน

จ่ายล่วงหนา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้

แนวปฏิบติัทางการบญัชี ขอ้ยกเวน้สาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั กรณีการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้และเช่ือว่าเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัทางการ

บญัชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติัจะไม่มีผลกระทบที่เป็น

สาระสาํคญัยกเวน้ 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (และฉบับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ระบุวิธีท่ีกิจการตอ้งใชใ้นการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

หน้ีสินทางการเงิน และสัญญาที่จะซ้ือหรือจะขายรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงิน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

2. การดอ้ยค่า 

3. การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

สินทรัพยท์างการเงินให้จดัประเภทและวดัมูลค่าโดยอา้งอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจดัการสินทรัพยแ์ละตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยโ์ดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหาร

สินทรัพยท์างการเงิน จะตอ้งมีการจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินใหม่ในส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบ 
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หน้ีสินทางการเงินให้จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (โดยหน้ีสินดงักล่าวใหร้วมถึงหน้ีสินอนุพนัธ์) กิจการไม่สามารถจดัประเภทรายการ

หน้ีสินทางการเงินใหม่ได ้

 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินใหรั้บรู้เป็นขั้นโดย 

1. ขั้นท่ี 1 กิจการจะตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ดอกเบ้ียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้โดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

2. ขั้นท่ี 2 เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัและไม่ไดพิ้จารณาว่าอยู่ในระดบัตํ่า กิจการจะตอ้งรับรู้

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเต็มจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียรับ (ถา้มี) คาํนวณ

เช่นเดียวกบัขั้นท่ี 1 

3. ขั้นท่ี 3 เม่ือความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมข้ึนจนถึงจุดท่ีพิจารณาไดว้่าเกิดการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตข้ึน ดอกเบ้ียรับ (ถา้มี) คาํนวณจากราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ปรับลดดว้ยค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงินซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงท่ี

ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ไดร้ะบุความสัมพนัธ์ของการป้องกนั

ความเส่ียงออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

และการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ 

 

ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ส่งผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัจะตอ้งจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับแต่ละส้ินงวดในปี 2563 ใหม่

ตามแนวทางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในส่วนของการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ต่างๆ ตามสัญญาในลกัษณะผ่อนชาํระ กลุ่ม

บริษทัอยู่ระหว่างการทดสอบโมเดลธุรกิจและค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการคาํนวณตวัเลขผลกระทบร่วมกบับริษทัท่ี

ปรึกษาอิสระจากภายนอกซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและทราบผลภายในไตรมาสแรกของปี 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 กาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย ์(ประเภทหน่ึงของสินทรัพย)์ และ

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (ประมาณการหน้ีสิน) สาํหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาโดยมีขอ้ยกเวน้ให้สาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีมี

ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนหรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า โดยสิทธิการใชสิ้นทรัพยต์อ้งมีการคิดค่าเส่ือมราคา

ตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายุของสัญญาเช่าหรือตามเกณฑอ่ื์นท่ีเป็นระบบท่ีสะทอ้นขอ้มูลไดดี้กว่า ส่วนหน้ีสินตามสัญญา

เช่าตอ้งมีการคิดลดกระแสเงินสดของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตลอดอายุของสัญญาเช่าดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์

และกิจการ 
 

ในฝ่ังผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทและบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสัญญาเช่าโดยจาํแนกออกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

เช่าเงินทุน (สญัญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัในฝ่ังผูใ้ห้เช่า 
 

ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกรับรู้รายการสิทธิการใชสิ้นทรัพย์

และหน้ีสินตามสญัญาเช่าโดยยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จะเพ่ิมข้ึนจากที่รายงานไว ้ซ่ึงผลกระทบยงัอยู่ระหว่างการประเมินโดยฝ่าย

บริหารและคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ส่วนผลกระทบท่ีมีต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และเฉพาะกิจการไม่เป็นสาระสาํคญั 
 

ในการบนัทึกรับรู้รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือในอดีตกลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้รายไดเ้ม่ือถึงวนัท่ีครบกาํหนดชาํระค่า

งวดไม่วา่จะมีการผิดนดัชาํระค่างวดหรือไม่ก็ตาม (พิจารณาตามเกณฑค์งคา้ง) อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกรับรู้

รายไดด้งักล่าวในส่วนท่ีนบัจากวนัครบกาํหนดชาํระค่างวดเดือนธนัวาคมจนถึงวนัส้ินปีสาํหรับสัญญาท่ียงัก่อใหเ้กิด

รายไดต้ามปกติ ณ ส้ินปีนั้นๆ ซ่ึงตั้งแต่ในอดีตจนกระทัง่ถึงก่อนส้ินปี 2562 ตวัเลขความแตกต่างของจาํนวนเงินท่ีไม่ได้

บนัทึกตามท่ีกล่าวขา้งตน้ของดอกผลคา้งรับตน้ปีและส้ินปีของแต่ละปี (ส่วนท่ีเหล่ือมปี “Overlap”) เม่ือสุทธิกนัแลว้มี

ผลกระทบท่ีไม่เป็นสาระสาํคญัต่อรายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือของปีนั้น (ดอกผลคา้งรับตน้ปีเป็นการกลบัรายการ

เพ่ือลดรายไดด้อกผลของปีส่วนดอกผลคา้งรับส้ินปีเป็นการรับรู้เพ่ือเพ่ิมรายไดด้อกผลของปี) และไม่เป็นสาระสาํคญั

 

ต่อผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี 2561 อย่างไรก็ดี สืบเน่ืองจากจาํนวนสัญญาเช่าซ้ือท่ีคงคา้งส้ินปี 

2562 ลดลงอย่างมีนยัสําคญัจากส้ินปี 2561 อนัเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัรวมถึงการท่ีกลุ่มบริษทัเพ่ิม

ระดบัความเขม้งวดในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือแก่ลูกคา้โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 ผลสุทธิของ

ดอกผลคา้งรับท่ี Overlap สาํหรับปี 2562 จึงมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะกิจการ

ของปี 2562  ดงันั้น เพ่ือให้ขอ้มูลในงบการเงินของแต่ละปีสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ย่างแทจ้ริง ผลกระทบดงักล่าว

ขา้งตน้สําหรับปี 2561 จึงไดถู้กนาํไปถือเสมือนว่ามีการบนัทึกบญัชีเพ่ือจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของปี 2561 และถูกนาํไปปรับกระทบ (Revise) ตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินดงักล่าวของปีก่อน (ปี 2561) ซ่ึง

สรุปผลกระทบไดด้งัน้ี 
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  งบการเงินรวม (พนับาท) 

รายการท่ีสาํคญัในงบการเงินปี 2561  

ยอดตามท่ีเคย

รายงานไว ้  

รายการ 

ปรับกระทบ -  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ยอดหลงัปรับ

กระทบ 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี  3,249,946  155,121  3,405,067 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีครบกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 

 

4,547,047 

 

148,804 

 

4,695,851 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี  3,397,319  148,804  3,546,123 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือ  3,176,608  (    6,317)  3,170,291 

กาํไรสาํหรับปี  407,921  (    6,317)  401,604 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  403,631  (    6,317)  397,314 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  407,373  (    6,317)  401,056 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่ 

 

403,083 

 

(    6,317) 

 

396,766 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.815  (    0.013)  0.802 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

รายการท่ีสาํคญัในงบการเงินปี 2561  

ยอดตามท่ีเคย

รายงานไว ้  

รายการ 

ปรับกระทบ -  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ยอดหลงัปรับ

กระทบ 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี  2,663,695  146,909  2,810,604 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีครบกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 

 

3,805,742 

 

135,216 

 

3,940,958 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี  2,699,967  135,216  2,835,183 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือ  2,892,927  (  11,693)  2,881,234 

กาํไรสาํหรับปี  296,272  (  11,693)  284,579 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  296,272  (  11,693)  284,579 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  296,272  (  11,693)  284,579 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัใหญ่ 

 

296,272 

 

(  11,693) 

 

284,579 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.593  (    0.024)  0.569 
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กลุ่มบริษทัเปิดเผยขอ้มูลสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในลกัษณะของตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดถู้กจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงได้

ถูกนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินภายในประเทศ 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 

เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

 

รายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญัระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยไดถู้กตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นซ่ึงรวมถึงผลตอบแทนผนัแปรจากบริษทั

นั้นเพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชนจ์ากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ี

มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็น

นโยบายเดียวกนักบับริษทั 
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วิธีการบัญชีสาํหรับการเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยภายหลงัการได้มาซ่ึงอาํนาจควบคุม 

 

การเปลี่ยนแปลงส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํให้บริษทัใหญ่สูญเสียอาํนาจในการ

ควบคุม บริษทับนัทึกส่วนเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ แต่หากการเปล่ียนแปลงมีผลทาํใหเ้กิด

การสูญเสียอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย มูลค่าของส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีถืออยู่จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและ

รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ค่าความนิยม 

 

ตน้ทุนในการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยท่ีถูกซ้ือเป็นค่าความนิยม

จากการรวมธุรกิจในงบการเงินรวม (ถา้มี) ค่าความนิยมถูกแสดงเป็นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

เงนิตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม

แปลงค่าเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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กิจการในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้เป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงแยก

ต่างหากเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่เงินลงทุนท่ีเป็นเงินสกลุต่างประเทศนั้นจะถูกจาํหน่ายออกไป 

 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงิน

ฝากสถาบนัการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด

ในจาํนวนที่ทราบไดซ่ึ้งครบกาํหนดภายในสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้ า

ประกนัและมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ยหรือไม่มีนยัสาํคญั 

 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชห้รือติดภาระคํ้าประกนัแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้แสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหักค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก

ลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดโ้ดยพิจารณาจากขอ้มูลและสถิติในอดีตประกอบกบัการวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ี

แต่ละรายหรือแต่ละกลุ่มในปัจจุบนั ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพและลูกหน้ีไมโคร

ไฟแนนซ์แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงถือตามราคาตามบญัชีหักดอกผลรอการตดับญัชีและค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของยอดลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพและลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ์ทั้งจาํนวนตามรายสญัญาโดยหกัดอกผลรอการ

ตดับญัชีและมูลค่าหลกัประกนัรถยนต ์(ถา้เก่ียวขอ้ง) โดยมีอตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี 
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ระยะเวลา 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ร้อยละ) 

 รถยนต ์  รถจกัรยานยนต ์

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  1  1 

คา้งชาํระ 1 เดือน  1  1 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน  2  20 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน  20  50 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน  50  100 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน  100  100 

 

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือรถยนตค์าํนวณจากลูกหน้ีเช่าซ้ือสุทธิท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 6 เดือนหกัมูลค่า

หลกัประกนัร้อยละ 80 ส่วนท่ีคา้งชาํระระหวา่ง 7-12 เดือนหกัมูลค่าหลกัประกนัร้อยละ 50 และส่วนท่ีคา้งชาํระมากกว่า 

12 เดือนไม่หกัมูลค่าหลกัประกนั 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีมีการเพ่ิมขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระโดยมีการทาํสญัญาใหม่เป็นลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม

มีนโยบายการใชอ้ตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละท่ีอา้งอิงระยะเวลาคา้งชาํระเดิมของลูกหน้ีเช่าซ้ือ

ก่อนการขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระ 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยึดหลกัความระมดัระวงัจึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (General allowance) เพ่ิมเติมใน

ปี 2562 และ 2561 อีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหน้ีท่ีคงคา้งเพื่อใหค้รอบคลุมความเสียหายจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดท่ี้

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

ลูกหน้ีการคา้อ่ืนแสดงในราคาท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ทั้งน้ีโดยการประมาณจาก

ประสบการณ์การเรียกเกบ็หน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ี 
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สินค้าทีม่ไีว้เพ่ือขาย 

 

สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายซ่ึงไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุทธิจากค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่อย่างใดจะตํ่ากว่า มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณ

การราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือการขายสินคา้นั้นๆ 

 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้จะถูกประมาณข้ึนตามสภาพของสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคงคา้งเป็น

ระยะเวลานาน (ถา้มี) 

 

สินทรัพย์รอการขาย 

 

สินทรัพยร์อการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหน้ีคงเหลือตามบญัชีสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 

 

กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพยร์อการขายดงัน้ี 

- ยอดคา้งไม่เกินหน่ึงปี   ร้อยละ 30 

- ยอดคา้งเกินหน่ึงปี   ร้อยละ 100 

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ทีม่ไีว้เพ่ือให้เช่าและค่าเส่ือมราคา 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) เม่ือมีการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ์อกจากบญัชี กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดั

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีพร้อมกบับนัทึกกาํไรหรือขาดทุนจากการเลิกใชห้รือตดัจาํหน่ายในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ตน้ทุนการร้ือถอน ขนยา้ยและบูรณะสินทรัพย ์(ถา้มี) ถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือม

ราคา 
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

สญัญาการเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้น ๆ จดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าหักดว้ยค่าเส่ือม

ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกัจาก

หน้ีตามสญัญาเพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ

บนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์ของ

สินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมี

สาระสาํคญั อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เพ่ือใชง้านและเพ่ือใหเ้ช่า) 20 ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบนท่ีดินเช่า 10 ปี 20 ปี และตามอายสุญัญาเช่า 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะใชง้านและยานพาหนะใหเ้ช่า 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยถู์กประมาณการดว้ยมูลค่าท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

ในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้นหากมีอายแุละสภาพท่ีคาดวา่จะไดรั้บในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายกุารใชป้ระโยชน ์

 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธี

เสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนซ่ึ์งไดแ้ก่ อายสุญัญาเช่า 
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ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณ

โดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนเ์ป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน (ถา้มี) จะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ ณ ทุกวนัที่รายงาน 

วิธีการตดัจาํหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยถู์กทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน (มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนท่ีจาํเป็นในการขาย

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจาก

สินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดย

การลดมูลค่าของราคาตามบญัชีใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึก

กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยถือเป็นรายไดอื้่นเมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือ

ยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง ทั้งน้ี การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่ายประหน่ึงว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

นั้นในปีก่อนๆ 

 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการและตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

ภาระผูกพนัสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจ่ายเงินสมทบไปยงักองทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ภาระผูกพนัสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ่ึงจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือเลิกจา้ง

คาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะไดรั้บในอนาคตสําหรับการทาํงานของพนักงานในอดีตและ

ปัจจุบนั ซ่ึงผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัซ่ึง

คาํนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานที่ถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนดอกเบ้ีย ตน้ทุนบริการในอดีต ซ่ึงแสดงเป็นรายการกาํไรหรือ

ขาดทุน และกาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่าประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงแสดงเป็นรายการกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ประมาณการหนีสิ้น 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินกต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมาย

หรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 

ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตาม

กาลเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่กลุ่มบริษทัจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน

สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเป็นตลาดท่ีรายการสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

นั้นๆ เกิดข้ึนซ่ึงมีความถ่ีและปริมาณอย่างเพียงพอเพ่ือใหข้อ้มูลราคาอย่างต่อเน่ือง ผูร่้วมตลาดไดแ้ก่ ผูซ้ื้อและผูข้ายใน

ตลาดหลกัหรือตลาดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุดสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ โดยผูร่้วมตลาดตอ้งมีความเป็นอิสระจาก

กนั มีความรอบรู้และความเขา้ใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ และ

เตม็ใจท่ีจะเขา้ทาํรายการสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

 

เพ่ือใหก้ารวดัมูลค่ายติุธรรมและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินมีความสมํ่าเสมอและสามารถเปรียบเทียบได ้จึง

มีการกาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมิน

มูลค่าเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมใหล้าํดบัความสาํคญัสูงสุดกบัราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้ง

ปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั (“ขอ้มูลระดบั 1”) รองลงมาคือขอ้มูลอ่ืนท่ี

สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 2”) และตํ่าสุดคือขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้(“ขอ้มูลระดบั 3”) 

 

ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขายท่ีไม่ตอ้งปรับปรุงในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่าง

เดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ

โดยออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ่ึ้งนาํมาใชก้บัสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นๆ 

 

การรับรู้รายได้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการคา้นั้น

และสามารถวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ โดยมีการพิจารณาถึงลกัษณะ จาํนวน

เงิน จงัหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายไดร้วมถึงกระแสเงินสดจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
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รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเป็นดอกผลท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง

เป็นรายไดอ้ย่างเป็นระบบตามจาํนวนงวดการผ่อนชาํระโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง การบนัทึกรายไดจ้ากการผ่อน

ชาํระแต่ละงวดใชต้ามเกณฑค์งคา้ง (บนัทึกในวนัท่ีครบกาํหนดชาํระค่างวดโดยไม่คาํนึงว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่) กลุ่ม

บริษทัหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดติดต่อกนัเกินกว่า 3 งวดข้ึนไปนบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามสัญญา 

ยกเวน้เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระไดใ้หห้ยดุการรับรู้รายไดท้นัที 

 

รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ์เป็นดอกผลท่ียงั

ไม่ถือเป็นรายไดใ้นทนัทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเป็นรายไดต้ามสัดส่วนของระยะเวลาโดยวิธีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริง 

 

รายไดจ้ากการขายรับรู้เป็นรายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของ

ความเป็นเจา้ของและการควบคุมในสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะยงัไม่รับรู้เป็นรายไดห้ากฝ่ายบริหาร

ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงินปันผลท่ีจะ

ไดรั้บจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจะพิจารณาจากวนัท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปันผล 

 

รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงจากยอดเงินต้นที่คงเหลือตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงหากมีนยัสาํคญั   

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ภาษเีงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีซ่ึงกลุ่มบริษทัรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้อง

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ ภาษีที่ตอ้งชาํระหรือสามารถขอคืนไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

สาํหรับปีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคา้งชาํระในงวด

ก่อน ๆ 

 

4

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

และจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว่คราวต่อไปน้ีไม่ไดถู้กนาํมาร่วมพิจารณาไดแ้ก่ ค่าความนิยม

ซ่ึงไม่สามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีและการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงไม่กระทบต่อทั้งกาํไรทางบญัชีหรือ

กาํไรทางภาษี หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในระยะเวลาอนัใกล ้จาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีพิจารณา

จากการเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจริงของสินทรัพย์และหน้ีสินตามบัญชีด้วยอตัราภาษีสําหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษีโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีการ

ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากการบนัทึกรับรู้สินทรัพยด์งักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

การใช้ประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใช้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่า

ของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไป

จากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการ

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ  

และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 

ทั้งน้ี ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินน้ีซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนท่ีสาํคญัมาเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายและสินทรัพยร์อการขาย 

• อายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

• สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 

• งวดบญัชีท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและจาํนวนเงินของผลประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี 

• มูลค่ายติุธรรมและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 

 

4. รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั หรือสามารถควบคุม

บริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัในการตดัสินใจดา้นการเงินหรือการดาํเนินงานของ

บริษทั 

 

ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั สินทองหล่อ จาํกดั  บริษทัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูถื้อหุน้ 

และกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือบริษทั / บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ละใหบ้ริการ

ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงการปรับสภาพรถ 

 บริษทัยอ่ย 

บริษทั ชยภาค จาํกดั  ใหเ้ช่าซ้ือรถยนต ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ (Nano Finance) 

 บริษทัยอ่ย 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ยผา่นการถือหุน้ทั้งทางตรง

และทางออ้ม 

Suosdey Finance PLC. (ประเทศกมัพชูา)  ใหเ้ช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์  บริษทัยอ่ย 

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. 

(ประเทศพม่า) 

 ไมโครไฟแนนซ์  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน่แนล จาํกดั  ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอสพีเอสย ูจาํกดั (มหาชน)  บริษทัผูล้งทุน  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เลก็ซ์ซสั กรุงเทพฯ จาํกดั  ขายรถยนต ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยตา้ปทุมธานี 

ผูจ้าํหน่ายโตโยตา้ จาํกดั 

 ขายรถยนตแ์ละใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั นภสั จาํกดั  ขนส่งรถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ฐิติพล จาํกดั  ขายอะไหล่รถจกัรยานยนต ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเมน็ท ์จาํกดั 

 

 ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และใหบ้ริการ

เก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 

บริษทั สยามบริวเวอร่ี จาํกดั 

 

 ผลิตเบียร์จาํหน่ายในประเทศ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกนั    

คุณปฤณ พรประภา  -  เครือญาติของกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  -  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบ 

ในการวางแผน สัง่การและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัไม่วา่ 

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง

กรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะทาํ 

หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่ก็ตาม) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ  นโยบายการคิดราคา 

รายไดค่้าบริหารจดัการ  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าส่งเสริมการขาย  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค่้าเช่า  ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 และ 9 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

รายไดเ้งินปันผล  จาํนวนเงินตามท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้ระกาศจ่าย 

รายไดอ่ื้น  ราคาทุน 

ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาตามสญัญา 

ค่าบริหารงาน  ราคาตามสญัญา 

ค่าสาธารณูปโภค  ราคาทุน 

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์  ราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการ  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  MOR - 3% สาํหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปีสาํหรับต่างประเทศ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีสาํคญั  จาํนวนเงินตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใหเ้ช่าซ้ือ  ราคาตลาด 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใชง้าน  ราคาตลาด 

ซ้ืออุปกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือระบบโปรแกรม   ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายยานพาหนะใชง้าน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายอุปกรณ์สาํนกังาน  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ขายสินทรัพยร์อการขาย (รถยดึ)  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้ค่าบริหารจดัการ        

บริษทัยอ่ย -  -  15,053  - 

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344  -  -  - 

รายได้ค่าเช่า        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72  -  -  - 

ดอกเบีย้รับ        

บริษทัยอ่ย -  -  32,542  31,043 

รายได้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  58  65 

ค่าเช่าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  864  864 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,651  35,405  33,651  35,405 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 900  -  900  - 

รวม 34,551  35,405  35,415  36,269 

ค่าบริหารงาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,200  10,200  8,400  8,400 

ค่าสาธารณูปโภค        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,585  3,564  3,585  3,564 

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,759  10,471  9,638  10,231 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,150  15,274  11,503  13,925 

        

        

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



| รายงานประจ�าปี 2562 | บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน)114

บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 

37  

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  135,828  122,875 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,707  23,734  25,242  22,995 

รวม 26,707  23,734  161,070  145,870 

ดอกเบีย้จ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  19,630  18,417 

กรรมการ 2,685  2,133  -  - 

รวม 2,685  2,133  19,630  18,417 

ค่าตอบแทนผู้บริหารทีสํ่าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 41,314  40,696  41,314  40,696 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,060  484  2,060  484 

รวม 43,374  41,180  43,374  41,180 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือให้เช่าซ้ือ        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 133,862  105,151  -  - 

ซ้ือยานพาหนะเพ่ือใช้งาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,047  20,753  3,047  20,753 

ซ้ืออุปกรณ์สํานักงาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,133  5,336  3,133  5,336 

ซ้ือระบบโปรแกรม        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,091  1,604  4,091  1,604 

ขายยานพาหนะใช้งาน        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  262  -  262 

ขายอุปกรณ์สํานักงาน        

บริษทัยอ่ย -  -  571  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  6  -  6 

รวม -  6  571  6 

ขายสินทรัพย์รอการขาย (รถยดึ)        

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 579  -  -  - 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีแ้ละเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

ดอกเบีย้ค้างรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  761  6,406 

เงนิทดรองจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  5,349  4,754 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบ้ียร้อยละ 3.875 ร้อยละ 

4.125 ร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2562 

และร้อยละ 4.125 และร้อยละ 6  ต่อปีในปี 

2561) -  -  611,949  612,710 

รวม -  -  618,059  623,870 

เจ้าหนีแ้ละเงินกู้ยืมระยะส้ัน        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  1,694  1,628 

กรรมการ -  2,133         -              -      

รวม -  2,133  1,694  1,628 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        

บริษทัยอ่ย -  -  12,245  9,452 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,368  2,408  2,072  2,113 

รวม 2,368  2,408  14,317  11,565 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย (ดอกเบ้ียร้อยละ 3.875 ร้อยละ

4.125 ต่อปีในปี 2562 และร้อยละ 4.125 ต่อปี

ในปี 2561) -  -  519,190  467,490 

กรรมการ (ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี) 45,960  45,639         -              -      

รวม 45,960  45,639  519,190  467,490 

รวม 48,328  50,180  535,201  480,683 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2562 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคล 

ที่เกีย่วข้องกนั 

       

กรรมการ 45,639  321         -       45,960 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2562 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

Suosdey Finance PLC. 157,181         -              -       157,181 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 184,529         -              -       184,529 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 271,000  67,000  95,000  243,000 

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd.        -       27,239         -           27,239 

รวม 612,710  94,239  95,000  611,949 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย        

บริษทั ซี.วี.เอ จาํกดั 467,490  138,000  86,300  519,190 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนั (1) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั ชยภาค จาํกดั จาํนวน 600 ลา้นบาท โดยในระหว่างปี 2562 ไดมี้การยกเลิกวงเงินสินเช่ือ

ดงักล่าวแลว้ (2) วงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศสองแห่งของ Suosdey Finance PLC. 

จาํนวน 8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 4.3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ อเมริกา) และวงเงินสินเช่ือประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารอีกสองแห่งในประเทศกมัพูชาของบริษทัย่อย

ดงักล่าวรวมจาํนวน 22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ประมาณ 

16.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และ (3) วงเงินกูย้ืมจากธนาคารสองแห่งในประเทศลาวของ Sabaidee Leasing Co., 

Ltd. จาํนวน 25,000 ลา้นกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีการเบิกเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้

ประมาณ 1,000 ลา้นกีบ) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระหวา่งกนั 
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ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมวงเงินทดรอง

ชัว่คราวเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงไดแ้ก่ Suosdey Finance PLC. 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. เป็นจาํนวนเงินรวม 1,000 ลา้นบาท โดย

กาํหนดให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจในการอนุมติัจ่ายเงินทดรองในแต่ละคราวภายใตว้งเงิน

ดงักล่าว 

 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 24,290  22,357  21,032  16,206 

บญัชีกระแสรายวนัและ 

เงินฝากออมทรัพยก์บัธนาคาร 746,917  415,656  574,879  241,600 

เงินฝากประจาํกบัธนาคาร 250,005  -  250,000  - 

รวม 1,021,212  438,013  845,911  257,806 

 

6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพ และลูกหนีไ้มโครไฟแนนซ์ - สุทธิ 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 10,579,309  6,352,575  4,226,734  13,767,979  7,576,993  6,190,986 

ดอกผลคา้งรับ 111,049  111,049  -  148,804  148,804  - 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี (  2,865,325)  (2,014,895)  (   850,430)  (4,032,120)  (2,664,189)  (1,367,931) 

สุทธิ 7,825,033  4,448,729  3,376,304  9,884,663  5,061,608  4,823,055 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    574,417)  (   358,849)  (   215,568)  (   592,838)  (   365,757)  (   227,081) 

สุทธิ 7,250,616  4,089,880  3,160,736  9,291,825  4,695,851  4,595,974 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (ซ่ึงส่วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี) 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,904,188  6,949,796  3,551,142  5,812,237 

คา้งชาํระ 1 เดือน 1,238,782  1,332,297  1,033,143  1,214,238 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 1,319,063  1,201,539  1,250,975  1,154,216 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 330,801  381,491  298,361  354,277 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 30,922  19,449  1,583  - 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 1,277  91  702  - 

รวม 7,825,033  9,884,663  6,135,906  8,534,968 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (    574,417)  (    592,838)  (   506,983)  (   560,893) 

สุทธิ 7,250,616  9,291,825  5,628,923  7,974,075 

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายการบญัชีเช่นเดียวกบันโยบายของปี 2561 ทั้งน้ีนโยบาย

ดงักล่าวไม่เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของธุรกิจ Consumer Finance ท่ี

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดร่วมกบัสมาคมนักบญัชีและ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัสามารถบงัคบัเอาหลกัประกนัคืนจากลูกหน้ีได้

บางส่วน  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 7.34 (ร้อยละ 8.26 สาํหรับ

เฉพาะบริษทั) ของยอดรวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 8,411,018  4,959,355  3,451,663  12,064,682  6,534,492  5,530,190 

ดอกผลคา้งรับ 93,989  93,989  -  135,216  135,216  - 

หกั ดอกผลเช่าซ้ือรอการตดับญัชี ( 2,369,101)  ( 1,636,978)  (    732,123)  ( 3,664,930)  ( 2,383,961)  ( 1,280,969) 

สุทธิ 6,135,906  3,416,366  2,719,540  8,534,968  4,285,747  4,249,221 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (   506,983)  (   306,864)  (   200,119)  (   560,893)  (   344,789)  (   216,104) 

สุทธิ 5,628,923  3,109,502  2,519,421  7,974,075  3,940,958  4,033,117 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืมทั้ง

จาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 244,459  63,113  230,313  47,496 

คา้งชาํระ 1 เดือน 38,475  10,999  36,296  9,849 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 35,487  6,401  35,016  5,873 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 3,082  2,727  2,701  1,469 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน 535  333  92  333 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 10  129  9  129 

รวม 322,048  83,702  304,427  65,149 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (   135,081)  (   3,682)  (    134,920)  (    3,596) 

สุทธิ 186,967  80,020  169,507  61,553 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 331,980  251,854  80,126  96,539  74,904  21,635 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     9,932)  (     7,907)  (    2,025)  (  12,837)  (  10,601)  (    2,236) 

สุทธิ 322,048  243,947  78,101  83,702  64,303  19,399 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 135,081)  ( 103,045)  (  32,036)  (    3,682)  (    3,443)  (       239) 

สุทธิ 186,967  140,902  46,065  80,020  60,860  19,160 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 310,797  242,564  68,233  74,210  65,934  8,276 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (     6,370)  (      6,013)  (      357)  (    9,061)  (      8,548)  (      513) 

สุทธิ 304,427  236,551  67,876  65,149  57,386  7,763 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 134,920)  (  102,938)  ( 31,982)  (    3,596)  (      3,408)  (      188) 

สุทธิ 169,507  133,613  35,894  61,553  53,978  7,575 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดโ้อนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีขอ้ตกลงขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระโดยมีการทาํสัญญา

กูย้ืมใหม่เป็นลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจาํนวนเงินรวมประมาณ 147.0 ลา้นบาท โดยบริษทัยงัคงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใน

อตัราร้อยละ 50 ของยอดหน้ีคงคา้งชาํระเดิมของลูกหน้ีเช่าซ้ือ 

 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมตามท่ีแสดงขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ีอยู่ภายใตส้ัญญาเงินใหกู้ย้ืมท่ีมีระยะเวลาการกูย้ืมระหว่าง 1-5 ปี ซ่ึง

ครบกาํหนดชาํระเป็นรายเดือนดว้ยจาํนวนเงินเดือนละเท่าๆ กนั ทั้งน้ี ลูกหน้ีดงักล่าวขา้งตน้มีลกัษณะของสัญญาท่ีมี

ความเก่ียวโยงกนักบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ี Nano Finance แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระของลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ย้ืม

ทั้งจาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 343  561 

คา้งชาํระ 1 เดือน 63  43 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดือน 198  34 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน                     23  - 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน -  11 

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน -  3 

รวม 627  652 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (     61)  (     33) 

สุทธิ 566  619 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ี Nano Finance 

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 680  680  -  718  718  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (      53)  (      53)  -  (      66)  (      66)  - 

สุทธิ 627  627  -  652  652  - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (      61)  (      61)  -  (      33)  (      33)  - 

สุทธิ 566  566  -  619  619  - 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ์แยกตามอายุหน้ีที่คา้งชาํระของลูกหน้ีตามสัญญาเงินให้กูย้ืมทั้ง

จาํนวนตามรายสญัญาไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 450  - 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (       9)  - 

สุทธิ 441  - 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าอ่ืน 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้อ่ืนแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 55,468  88,402  54,558  87,236 

 

 

 

 

 

งบการเงินรวม (พนับาท) ลูกหน้ีไมโครไฟแนนซ ์

 2562  2561 

   ส่วนท่ีครบ      ส่วนท่ีครบ   

   กาํหนดชาํระ      กาํหนดชาํระ   

 รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว  รวม  ภายในหน่ึงปี  ระยะยาว 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 514  514  -  -  -  - 

หกั ดอกผลรอการตดับญัชี (      64)  (      64)  -  -  -  - 

สุทธิ 450  450  -  -  -  - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (        9)  (        9)  -  -  -  - 

สุทธิ 441  441  -  -  -  - 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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8. สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ 

 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2562  2561 

ยอดคงคา้งไม่เกินหน่ึงปี 247,954  285,765 

ยอดคงคา้งเกินหน่ึงปี 8,041  2,685 

รวม 255,995  288,450 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (  82,427)  (  88,414) 

สุทธิ 173,568  200,036 

 

9. เงนิฝากกบัสถาบันการเงนิที่มภีาระคํา้ประกนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยในประเทศสองแห่งไดน้าํเงินฝากประจาํกบัธนาคารในประเทศเเห่ง

หน่ึงจาํนวนเงินรวม 25 ลา้นบาทไปวางเป็นหลกัประกนัสาํหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยในต่างประเทศสองแห่งไดฝ้ากเงินจาํนวนรวมประมาณ 8.6 ลา้นบาท 

และ 9.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไวก้บัธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัสาํหรับการลงทุนจดัตั้งบริษทั

และดาํเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ 

 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบันทกึโดยวธีิราคาทุน 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ทุนท่ีชาํระแลว้ (พนับาท)  ร้อยละของการถือหุน้ทางตรง  ราคาทุนของเงินลงทุน (พนับาท) 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ซี.ว.ีเอ. จาํกดั 50,000  50,000  99.99  99.99  49,993  49,993 

บริษทั ชยภาค จาํกดั 40,000  40,000  99.99  99.99      43,993      43,993 

บริษทั ทีเค เงินทนัใจ จาํกดั  50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997 

Sabaidee Leasing Co., Ltd. 

(ประเทศลาว) 

 

41,061 

  

41,061 

  

       60.98* 

  

       60.98* 

  

25,049  

 

25,049 

Suosdey Finance PLC. 

(ประเทศกมัพูชา) 

 

132,209 

  

132,209 

  

99.95 

  

99.95 

  

132,145  

 

132,145 

Mingalaba Thitikorn  

Microfinance Co., Ltd.  

(ประเทศพม่า) 4,705 

 

4,705 

 

99.00 

 

99.00 

 

4,658 

 

4,658 

รวม         305,835  305,835 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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*ร้อยละของการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มรวมกนัผ่านบริษทัย่อยอีกสองแห่ง (ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

เท่ากบัร้อยละ 80.50  

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณใน

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Suosdey Finance PLC. อีก 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวได้

ดาํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียนการเพ่ิมทุนแลว้เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทัยอ่ยดงักล่าวอีกไม่เกิน 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียน

การเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณใน

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. อีก 5,000 ลา้นกีบ ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้าํเนินการเพ่ิมทุน

และจดทะเบียนการเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 โดยการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย

ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 61.90 เป็นร้อยละ 80.50 นอกจากน้ี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัวงเงินงบประมาณในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย

ดงักล่าวอีก 5,000 ลา้นกีบ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพ่ิมทุนและจด

ทะเบียนการเพ่ิมทุน 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัจดัตั้งบริษทั

ย่อยแห่งใหม่อีกแห่งหน่ึง ณ เมืองพะโคของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“ประเทศพม่า”) ซ่ึงไดแ้ก่ “Mingalaba 

Thitikorn Microfinance Co., Ltd.” (“Mingalaba”) โดยบริษทัและกรรมการของบริษทัท่านหน่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทั

ดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99 และร้อยละ 1 ตามลาํดบั โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ทั้งน้ี 

Mingalaba ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตก้ฎหมายของประเทศพม่าในเดือนเมษายน 2561 เพือ่ดาํเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับ microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆในประเทศพม่า โดยทุนจดทะเบียนของ Mingalaba 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,000 จ๊าดคิดเป็นเงินรวมจาํนวน 200 ลา้นจ๊าดหรือประมาณ 

4.71 ลา้นบาท นอกจากน้ี ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ

อนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน (หลงัจากจดัตั้งและจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ) ของ Mingalaba เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจเป็นจาํนวนเงิน 1,320 ลา้นจ๊าด (ประมาณ 33 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อย

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพ่ิมทุนและจดทะเบียนการเพ่ิมทุน 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการอ่ืน 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 2562  2561 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 47,350  58,030 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  ( 55,225) 

สุทธิ 47,350  2,805 

 

บญัชีน้ีเป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลกัประกนัแก่ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวน 49 รายในปี 2562 และ 56 รายในปี 

2561 เงินใหกู้ย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปีในปี 2562 และ 2561 และมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่างปี 2563 ถึงปี 

2565 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 

50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 378.0 ลา้นบาท และ 344.2  ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 355.5 

ลา้นบาทและ 321.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า  

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,420  60,090  69,510 

ซ้ือเพ่ิม 395  1,717  2,112 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,815  61,807  71,622 

ซ้ือเพ่ิม         -  6,326  6,326 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,815  68,133  77,948 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,518  53,452  61,970 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 472  2,834  3,306 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 8,990  56,286  65,276 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 466  2,979  3,445 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,456  59,265  68,721 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2561 825  5,521  6,346 

31 ธนัวาคม 2562 359  8,868  9,227 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท) 

 สิทธิการเช่า  

ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  รวม 

ราคาทุน      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,399  59,357  66,756 

ซ้ือเพ่ิม 395  1,604  1,999 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,794  60,961  68,755 

ซ้ือเพ่ิม         -  4,091  4,091 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,794  65,052  72,846 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,496  52,975  59,471 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 472  2,732  3,204 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 6,968  55,707  62,675 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 466  2,624  3,090 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,434  58,331  65,765 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2561 826  5,254  6,080 

31 ธนัวาคม 2562 360  6,721  7,081 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงินรวมประมาณ 79.1 ลา้นบาทและ 57.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของเฉพาะบริษทั 56.5 ลา้น

บาทและ 55.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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14. สินทรัพย์ทีม่ไีว้เพ่ือให้เช่าและสินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสินทรัพยที์่มีไวเ้พื่อให้เช่าซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัย่อยโอนมาจากสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ  รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ ณ 

 วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอน  วนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 

ทุน          

ท่ีดิน 12,800  -  -  -  12,800 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 8,075  -  -  -  8,075 

รวมทุน 20,875  -  -  -  20,875 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,358  404  -  -  2,762 

สุทธิ 18,517        18,113 

 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวนเงินปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท 

 

ราคาประเมินสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือใหเ้ช่าล่าสุดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์

คอนซลัแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่า

ประมาณ 45.76 ลา้นบาท 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานประกอบดว้ยท่ีดินและอาคารพาณิชยท่ี์บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไม่ไดใ้ช้

ดาํเนินงานชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าตามบญัชีรวมประมาณ 14.3 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะ

บริษทัมีมูลค่าตามบญัชีประมาณ 5.7 ลา้นบาท) ทั้งน้ี ราคาประเมินสินทรัพยล่์าสุดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

ซ่ึงไดแ้ก่ บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จาํกดั โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตาม

รายงานในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 85.6 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีมูลค่าประมาณ 39.9 ลา้น

บาท) 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18,841  27,823  6,879  21,181 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 144,347  70,143  13,952  15,003 

รวม 163,188  97,966  20,831  36,184 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินหลายแห่งซ่ึงประกอบดว้ย 

 

 2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (ลา้นบาท) 188.00  188.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (ลา้นบาท) 2,145.00  2,745.00 

เงินกูย้ืมระยะสั้น (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 8.58  6.46 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 4.64 ถึงร้อยละ 6.30 ต่อปีในปี 2562 และร้อยละ 2.25 ถึงร้อยละ 7.12 ต่อ

ปีในปี 2561 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของวงเงินกูย้ืมตามท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 เท่าสาํหรับงบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีขา้งตน้บางส่วนคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของกลุ่มบริษทั 

  

วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศสองแห่งคํ้าประกนัโดยบญัชีเงินฝากประจาํตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 314,310  237,273 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ( 239,475)  ( 137,873) 

สุทธิ 74,835  99,400 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชามีเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารต่างประเทศสองแห่ง 

เป็นจาํนวนเงินรวม 10.250 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 7.275 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั โดยในระหว่างปี 

2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บวงเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมอีก 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (รวมเป็น 24 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ณ ส้ินปี 2562) ซ่ึงคํ้าประกนัเต็มจาํนวนโดยบริษทั เงินกูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกว่า LIBOR ร้อยละ 3.75 

และ 4 ต่อปี โดยดอกเบ้ียครบกาํหนดชาํระเป็นรายไตรมาสส่วนเงินตน้ครบกาํหนดชาํระในระหว่างปี 2563 จนถึงปี 

2564  

 

17. หุ้นกู้ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

วนัท่ีออกหุน้กู ้/ ปีท่ีไถ่ถอน 

 ช่วงเวลาจ่าย

ดอกเบ้ีย 

 อตัราดอกเบ้ีย

ต่อปี (ร้อยละ) 

 จาํนวนหน่วย 

(หน่วยละ 1,000 บาท) 

 พนับาท 

2562  2561 

16 พฤษภาคม 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.15  600,000       -  600,000 

20 กรกฎาคม 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.36  600,000       -  600,000 

1 กนัยายน 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.41  500,000       -  500,000 

7 พฤศจิกายน 2559 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.48  300,000       -  300,000 

28 กุมภาพนัธ์ 2560 / 2563  ทุกคร่ึงปี  2.83          1,000,000  1,000,000  1,000,000 

18 สิงหาคม 2560 / 2563  ทุกคร่ึงปี  2.56  800,000  800,000  800,000 

23 กุมภาพนัธ์ 2561 / 2564  ทุกคร่ึงปี  2.27  600,000  600,000  600,000 

5 กนัยายน 2561 / 2564  ทุกไตรมาส  2.64  70,000  70,000  70,000 

21 กนัยายน 2561 / 2562  ทุกคร่ึงปี  2.00  150,000       -  150,000 

19 กรกฎาคม 2562 / 2565  ทุกคร่ึงปี  2.70       400,000  400,000       - 

รวม        2,870,000  4,620,000 

หกั ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี      (  1,800,000)  (   2,150,000) 

สุทธิ        1,070,000  2,470,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 7,450 ลา้นบาทซ่ึง

ไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัในเดือนกนัยายน 2560 เมษายน 2561 และ 2562 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของการออกหุน้กู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งรวมถึงการรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ส่วนทุนในอตัราไม่เกินกวา่ 7:1 เท่าสาํหรับงบการเงินประจาํปีเฉพาะบริษทั 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 หุน้กูด้งักล่าวขา้งตน้มีมูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 2,884.6 ลา้น

บาทและ 4,627.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

18. หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,666  39,605  26,149  33,262 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,303  1,955  1,974  1,685 

ตน้ทุนบริการในอดีต 9,088  -  7,666  - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,121  925  947  793 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 12,512  2,880  10,587  2,478 

ผลประโยชนข์องพนกังานท่ีจ่ายชาํระในระหวา่งปี (  7,553)  (10,819)  (  5,817)  (  9,591) 

หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,625  31,666  30,919  26,149 

 

สมมติฐานท่ีสาํคญัซ่ึงใชใ้นการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงานตามท่ีแสดงขา้งตน้มีดงัน้ี 

- อตัราคิดลด   ร้อยละ 2.71 ต่อปี  

- อตัราการข้ึนเงินเดือน  ร้อยละ 5.66 ต่อปี  

- อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี  

 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สําคญัขา้งตน้อาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงอาศยัขอ้มูลตามรายงานการคาํนวณของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ดงัต่อไปน้ี 
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  หน้ีสินอาจเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีสาํคญั (พนับาท) 

  หากสมมติฐานเพ่ิมข้ึน  หากสมมติฐานลดลง 

สมมติฐานท่ีสาํคญั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด  

(เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 

( 1,144)  

 

( 1,008)  

 

1,212  

 

1,069 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  

(เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 0.5)  

 

1,667  

 

1,449  

 

( 1,578)  

 

( 1,371) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

(เพ่ิมข้ึน/ลดลงร้อยละ 1)  

 

( 3,785)  

 

( 3,299)  

 

4,324  

 

3,776 

 

ในระหว่างปี 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดอ้นุมติัและเห็นชอบใหมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในบางเร่ืองซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีทาํงานมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปจากเดิมเท่ากบั

อตัราค่าจา้งจาํนวน 300 วนัเป็นอตัราใหม่เท่ากบั 400 วนัซ่ึงต่อมาไดถู้กประกาศกาํหนดเป็นกฎหมายในช่วงตน้เดือน

เมษายน 2562 และมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้ดุลยพินิจ

พิจารณาแลว้วา่การแกไ้ขโครงการผลประโยชนข์องพนกังานดงักล่าว (การแกไ้ขกฏหมาย) ไดเ้กิดข้ึนและมีผลบงัคบัใช้

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกตน้ทุนบริการในอดีตส่วนท่ีเป็นผลจากการแกไ้ขโครงการซ่ึงมีจาํนวน

ประมาณ 9.1 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 7.7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะบริษทัในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 โดย

แสดงรายการเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

19. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่ามูลค่า

หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรอง

ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าว

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. รายได้อ่ืน 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

หน้ีสูญรับคืน 259,767  224,102  258,542  222,452 

รายไดค่้าบริการ 149,749  212,609  146,377  210,328 

รายไดค่้าติดตาม 147,432  52,103  146,168  51,304 

รายไดค่้าปรับชาํระเงินล่าชา้ 62,652  52,824  61,339  51,493 

รายไดค่้าทาํสญัญา 38,169  61,062  38,047  60,955 

รายไดค่้าธรรมเนียม 36,135  32,905  35,909  32,666 

ดอกเบ้ียรับ 9,091  6,345  40,968  36,880 

รายไดค่้าบริหารจดัการ -  -  15,053  - 

อ่ืน ๆ 28,120  28,027  23,225  19,251 

รวม 731,115  669,977  765,628  685,329 

 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,093,853  1,066,780  1,040,585  1,038,775 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 749,152  796,929  640,718  696,233 

ตน้ทุนทางการเงิน 125,318  129,291  117,935  135,313 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,061  57,076  45,214  50,870 

ตน้ทุนขาย (สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขาย) 5,067  9,487  5,067  9,487 

 

22. ภาษเีงนิได้ 

 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีประกาศใชใ้นประเทศไทยและกมัพูชามีอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 20 ส่วนประเทศลาวมี

อตัราร้อยละ 24 และประเทศพม่ามีอตัราร้อยละ 25 
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ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที่บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย (รายได)้ สาํหรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย

รายการดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณจากกาํไรทางบญัชี 126,414  103,364  67,802  72,129 

ผลกระทบจากรายการท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได ้ 20,972  12,901  19,112  8,546 

ผลกระทบจากการใชป้ระโยชนข์องผลขาดทุนสะสมทาง

ภาษียกมา -  (        173)  -  - 

ผลกระทบจากรายการท่ีสามารถหกัเป็นรายจ่ายทางภาษี

ไดเ้พ่ิมเติม (       8,706)  (     7,018)  (    3,475)  (   5,687) 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีคาํนวณจากกาํไรทางภาษี 138,680  109,074  83,439  74,988 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพ่ิมข้ึน) (     15,340)  1,246  (  15,240)  1,080 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 123,340  110,320  68,199  76,068 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็นจาํนวนเงินประมาณ 42.4 ลา้น

บาท โดยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวจะใชเ้ป็นเครดิตภาษีไดใ้นระหวา่งปี 2563 ถึง 2567 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561ประกอบดว้ย

รายการดงัน้ี 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ผลกระทบของรายการซ่ึงยงัไม่สามารถ        

ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 129,932  114,386  128,383  112,900 

- ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินทรัพยร์อการขาย 16,485  17,683  16,485  17,683 

- หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน        

      หลงัออกจากงาน 7,325  6,333  6,184  5,229 

รวม 153,742  138,402  151,052  135,812 
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23. เงนิปันผลจ่าย 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นเงินรวม 225 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท เป็นเงินรวม 260 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

 

24. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญัจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเป็นขอ้มูลทางการเงินที่สําคญัและเป็นขอ้มูลหลกัของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูก

นาํเสนอใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและถูกใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงาน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงานหลกั (ซ่ึงเป็นส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) ในเชิง

ผลิตภณัฑเ์พียงส่วนงานเดียวคือ การใหเ้ช่าซ้ือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ก่ลูกคา้รายย่อยทัว่ไป ในขณะท่ีธุรกรรมการ

ใหกู้ย้ืมเงินและ Nano Finance / Microfinance แก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปนั้นมีสดัส่วนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานเชิงผลิตภณัฑแ์ละ

ลูกคา้รายใหญ่ไวใ้นงบการเงินน้ี 
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ข้อมลูเกี่ยวกับส่วนงานดาํเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์ 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือ 2,506,797  459,804  2,966,601  2,911,919  258,372  3,170,291 

รายไดอ่ื้นๆ 752,267  275  752,542  701,472  62  701,534 

รวมรายได ้ 3,259,064  460,079  3,719,143  3,613,391  258,434  3,871,825 

รวมค่าใชจ่้าย (2,974,667)  (  234,688)  (3,209,355)  (3,312,286)  (  157,935)  (3,470,221) 

กาํไรสาํหรับปี 284,397  225,391  509,788  301,105  100,499  401,604 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม  ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 

สินทรัพยร์วมตามส่วนงาน 7,764,098  1,399,224  9,163,322  9,516,370  1,062,070  10,578,440 

หน้ีสินรวมตามส่วนงาน 3,258,804  580,880  3,839,684  5,086,107  414,547  5,500,654 

 

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือ - ต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

ในประเทศกมัพูชา 358,859  199,486 

ในประเทศลาว 100,945  58,886 

รวม 459,804  258,372 

 

บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนใด ๆ ทีต่ั้ งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย อย่างไรก็ดี ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา ลาวและพม่ามีสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวม

ประมาณ 25.40 ลา้นบาท 3.20 ลา้นบาทและ 0.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 10.56 ลา้นบาท 3.59 ลา้นบาทและ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

รายไดอื้่น ๆ จาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซ่ึงมีเฉพาะในประเทศ) ไดร้วมรายไดจ้ากสัญญาที่ทาํกบัลูกคา้ที่มิใช่ส่วนของกิจกรรมหลกัทาง

ธุรกิจซ่ึงรายไดด้งักล่าวมีจงัหวะเวลาของการรับรู้รายการดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2562  2561 

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 434,137  411,503 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  - 
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25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงนิและการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ จากอตัราดอกเบ้ีย และจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการป้องกนั

ความเส่ียงหรือเพ่ือใชใ้นทางคา้หรือหากาํไรและไม่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีสาํคญัในระหวา่งปี 2562 และ 2561 

 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ เกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสญัญา ทาํใหก้ลุ่มบริษทัเกิดความสูญเสีย

ทางการเงินได ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบายการใหสิ้นเช่ือท่ีรัดกมุ มีการติดตามเร่งรัดการชาํระหน้ีจาก

ลูกหน้ีอย่างสมํ่าเสมอ มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย มีเงินมดัจาํรับ เงินรับชัว่คราว และมีสินทรัพยท่ี์ให้เช่าซ้ือหรือเคย

ใหเ้ช่าซ้ือเป็นหลกัประกนั ดงันั้น ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจริงอย่างมี

นยัสาํคญัจากการเรียกเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเกินกวา่ท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ในงบการเงินน้ี 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัคาดว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมี

จาํนวนไม่เป็นนยัสําคญั เน่ืองจากเงินฝากบางส่วนเป็นบญัชีกระแสรายวนั ส่วนเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 

เงินให้กูย้ืม เงินกูย้ืมและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงหรืออา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ขอ้มูลเกี่ยวกบัอตัรา

ดอกเบ้ียและระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสาํคญัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินน้ี 

 

ความเส่ียงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีและรายการค้าบางรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงทําให้เกิดความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่เป็นนยัสําคญัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีรายการธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ไม่มากนักและไม่เป็นสาระสําคญัเมื่อเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของธุรกรรมโดยรวม จึงไม่ไดมี้การใชเ้คร่ืองมือทาง

การเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวไว ้
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีการวดัมูลค่าและ

แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งท่ีเกิดข้ึนประจาํหรือเกิดข้ึนไม่ประจาํ) ดงันั้น จึงไม่มีขอ้มูลท่ีตอ้ง

เปิดเผยเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีบริษทันาํมาใชใ้นการพฒันาการวดัมูลค่าต่างๆ  

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มกิจการมีหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าและแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แต่มีการเปิดเผยขอ้มูลเชิงปริมาณของมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นงบการเงินดงัน้ี 

 

   มูลค่ายติุธรรมในงบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

  

รายการในงบการเงิน  2562  2561  ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

หุน้กู ้  2,884.6  4,627.3  ขอ้มูลระดบั 1 

 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัใชข้อ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี ลูกหน้ีสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ลูกหน้ีไมโคร

ไฟแนนซ์ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีและเจา้หน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเป็นรายการหมุนเวียนและ

เงินฝากกบัสถาบนัการเงินที่มีภาระคํ้าประกนัมีมูลค่าตามบญัชีท่ีไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสําคญั

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกบั

อตัราทอ้งตลาด 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม เงินใหกู้ย้ืมและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเป็นรายการไม่หมุนเวียนและเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ยไม่สามารถคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมท่ีเหมาะสมไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและตน้ทุนท่ีเกินความจาํเป็นของ

กลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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26. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารและบริการเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและสาขา

โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

• ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี    54.5 ลา้นบาท 

• ครบกาํหนดจ่ายชาํระเกินกวา่หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  45.4

• รวม       99.9 ลา้นบาท 

 ลา้นบาท 

 

27. การบริหารจดัการทุน  

 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้าง

ของเงินทุนท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

ต่อไปไดต้ามปกติ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัใดๆ เกี่ยวกบันโยบายในการบริหารจดัการทุนใน

ระหวา่งปี 2562 และ 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.72 : 1.00 และ 1.08 : 1.00 ตามลาํดบั 

(ส่วนของเฉพาะบริษทัเท่ากบั 0.85 : 1.00 และ 1.27 : 1.00 ตามลาํดบั) 

 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัใหมี้เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 

ตามขอ้บงัคบัของกองทุน บริษทั บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานจะจ่ายเงินทุนเล้ียงชีพแก่พนักงานตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้น

ขอ้บงัคบัของกองทุน 

 

ส่วนท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบซ่ึงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 มีจาํนวนเงินรวมปีละประมาณ 0.4 ลา้นบาท (ส่วนของเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงินเดียวกนั) 

 

 

 

 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัเร่ืองสาํคญัซ่ึงจะถูก

นาํเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไปท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนเมษายน 2563 ดงัน้ี 

 

1) การประกาศจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินรวม 

275 ลา้นบาทโดยกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563  

 

2) การเขา้ซ้ือกิจการของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศพม่าซ่ึงดาํเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์โดยการเขา้ซ้ือ

กิจการดงักล่าวคาดวา่จะแลว้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2563 

 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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Dear Shareholders,

The Audit Committee of Thitikorn Public Company 
Limited (“TK”) comprised of three experienced Independent 
directors with expertise in finance, accounting and management 
with Mr. Apichart Kasemkulsiri as President of Audit Committee, 
Mr. Kanich Punyashthiti 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.  
In 2019, four meetings were held and all three directors  
attended every meeting together with TK Accounting  
Department, Auditor and Internal Audit Department to discuss 
and exchange opinion on all relevant issues to ensure  
financial accuracy and adequate information disclosure.   
The Audit Committee has reported its findings to the Board 
of Directors for approval. In 2019, 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, 2019. Every meeting was  
held with Auditor to review the accuracy and adequacy of  
financial statements and its disclosure as well as the adoption 
of new accounting standard to ensure that TK financial  
statements were prepared in accordance with the generally 
accepted accounting principles. The Auditor has expressed  
in its report that adequate information disclosure was  
provided in a timely manner in accordance with related rules 
and regulations of the Stock Exchange of Thailand.  

The Audit Committee had reviewed to ensure that 
law, related regulations of stock exchange of Thailand and 
other related Government supervision agencies are properly 
abided.  Based on the Audit Committees’ opinion, there was 
no essential issue related to the issue of violation of laws 
and regulations stipulated by Stock Exchange of Thailand and  
other related Government supervision agencies.

REPORT FROM THE PRESIDENT
OF THE AUDIT COMMITTEE

Mr. Apichart  Kasemkulsiri
President of the Audit Committee    

February 27, 2020

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 2020, the Audit Committee proposes for the approval of 
the Board of Directors and the Annual General Shareholders’ 
Meeting 2020 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 3,340,000 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.
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STRATEGY AND BUSINESS MODEL

1. Vision
To be a leading service provider in motorcycle and 

automobile hire-purchase business with commitment to 
create values and develop sustainable growth based on 
responsibility to communities and society.

Business objectives
The Company’s main focus is motorcycle hire-purchase  

which is Thitikorn core competency. The Company strategy 
is to expand coverage areas by setting up new branches in 
major provinces outside Bangkok and vicinity area as well 
as expansion into ASEAN. In 2014, two subsidiary companies 
have been set up to provide motorcycle and automobile 
hire-purchase in two countries which are Cambodia and Laos.
In addition, a subsidiary company with registered capital of 50 
million Baht 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.

Since 2004, in order to streamline business operations, 
Thitikorn Plc. and its subsidiaries have restructured the group 
business functions. 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. acquired 99.99% of shares in 
Cetelem (Thailand) Co., Ltd. and changed its name to TK Debt 
Services Co., Ltd. which focusing on debt collection services.

Thitikorn Plc. is the largest motorcycle hire-purchase 
service provider in Thailand, with over 20.27% market share 
in Bangkok and vicinity area as of June 30, 2012 and has been 
ranking number one for the last 30 years. The Company was 
granted the Certificate for Consumer Right Protection from the 
Office of the Prime Minister for its awareness of consumers’ 
rights regarding fairness of hire purchase contract. At the end 
of 2018 the Company has 93 branches covering 57 provinces 
in every region of Thailand. Thitikorn Group has a solid plan to 
expand its hire purchase business into ASEAN countries which 
are moving towards free trade under the ASEAN Economic 
Community (AEC) in 2015. During the year 2014, two subsidiary  
companies have been set up to provide motorcycle and  
automobile hire-purchase in two countries which are “Suosdey 
Finance PLC.” in State of Cambodia and “Sabaidee Leasing 
Co., Ltd.” in Laos People’s Democratic Republic. In 2015,  
a subsidiary company name “TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.” has 
been established to operate Nano financing business. For 
the year 2018 hire purchase receivables of both overseas 
subsidiaries increased 125.9% to totaling of 895.9 million Baht 
or 10.2% of net hire purchase receivables.

During 2017, the Company disposed the ordinary 
shares of TK Debt Services Co., Ltd. totaling 140,000 shares 
at a par value of 5 Baht 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 
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within 2020. At the end of 2019, the Company’s subsidiary, 
Suosdey Finance PLC had six branches and expected to be 
twelve branches in 2020. 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 three new branches, namely, Pakse, Xieng Khouang, and 
Udomchai which expected to be completed within 2020. 
At the end of 2019, the Company’s subsidiary, Sabaidee 
Leasing Co., Ltd. had three branches and expected to be 
six branches in 2020. In addition, the Company has applied 
for permission to establish a Company, Mingalaba Thitikorn  

Microfinance Co., Ltd. in the Republic of the Union of Myanmar 
(TK hold 99.00% of paid up share capital) and was approved 
by Financial Regulatory Department (FRD) on 29 April 2019 to 
establish three branches in Bago Region, of which one branch 
in Monyo town has already operated. For the year 2019 
hire purchase receivables of the three overseas subsidiaries  
increased 36.3% to totaling of 1,231.8 million Baht or 17.8% of 
total motorcycle hire purchase receivables of the Company. 
The Company plan to continue expansion of hire purchase 
business into neighboring countries

   The shareholding structure of the Group is presented as follows;

99.99%

99.95%

99.99%

80.50%

99.99%

99.00%

   Suosdey Finance PLC

Motorcycle and automobile 
hire purchase provider 
in Cambodia

     Mingalaba Thitikorn 
    Microfinance Co., Ltd.

Microfinance in Myanmar

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Motorcycle and automobile 
hire purchase provider 
in Laos

 TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

Nano Finance
in Thailand 

    Chayapak Co., Ltd.

Automobile hire purchase 
service provider Bangkok 
metropolitan

      C.V.A. CO., Ltd.

Debt collection service 
provider

        Thitikorn Plc.

Motorcycle hire-purchase service provider 
in Bangkok metropolitan and other provinces 
in every region of Thailand
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NATURE OF BUSINESS

Thitikorn Public Company Limited and its subsidiaries 
consisted of C.V.A Company Limited, Chayapak Company 
Limited, TK Debt Services Company Limited, Suosdey Finance 
PLC , Sabaidee Leasing Co., Ltd., TK Ngern Tan Jai Co., Ltd. 
And Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.  The Company 
group main business is to provide hire-purchase services for 

both motorcycle and automobile. In 2019, TK revenues 
breakdown for motorcycle hire-purchase: automobile  
hire-purchase: loans: others income were 79: 0.5 :0.5: 20
Revenue structure for Group of Companies 

Revenue breakdown structure for the years 2017-2019 
are categorized as follows:

1. Motorcycle Hire-purchase
Thitikorn Plc.
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Total revenue

 

99.95
80.50

2,945.8 79.2 3,141.3 81.1 2,856.1 78.2

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

Total revenue
99.99

20.8 0.5 29.0 0.8 34.7 0.9

3. Loans
Thitikorn Plc.
Chayapak Co., Ltd.
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.

Total revenue

99.99
99.99
99.00

17.2 0.5 21.8 0.6 22.5 0.6

4. Others
Sales of products
Fee income
Bad debt recovery
Other 

Total revenue

4.3
62.6

259.7
408.7
735.3

0.1
1.7
7.0

11.0
19.8

9.7
52.8

224.1
393.1
679.7

0.2
1.4
5.8

10.1
17.5

11.1
49.4

271.4
408.4
740.3

0.3
1.4
7.4

11.2
20.3

                    Grand total 3,719.1 100.0 3,871.8 100.0 3,653.6 100.0

Consolidated
2019

Consolidated
2018

Consolidated
2017

THB
Million % THB

Million % THB
Million %

% share
holding

Business Group/operated by

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 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
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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 

2012 (Jan-Jun) * 2011 2010 2009 2008

units % units % units % units % units %

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

2. Hi-Way 19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16

3. Group Lease 13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612 9.04

4. Thanaban 13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040 9.59

5. AYUDHYA Capital 15,451 13.22 18,371 9.80 17,927 8.79 17,237 8.62 26,215 10.04

6. Thanachart 3,339 2.86 5,593 2.98 6,621 3.25 10,388 5.19 26,429 10.12

7. Inter Bangchak 1,742 1.49 2,053 1.10 1,869 0.92 3,596 1.80 6,395 2.45

8. Others 24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71

116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00

2.  Automobile Hire-purchase business
 Since 2001, various financial institutions start  

providing automobile hire-purchase due to high growth in 
automobile sale together with excess liquidity in financial 
system that pressure average interest rate charge down to 
2.45-3.8% per annum for new passenger vehicle and 2.7-3.2% 
per annum for new commercial vehicle. While interest rate 
for second-handed automobile is ranging from 4.0-5.5% per 
annum depend on automobile model, age of the vehicle and 
customer profile such as personal income, occupation, and 
living areas of both customer and guarantor. With those 
factors, it forces some financial institution to provide more 
loans to second-handed automobiles to enhance margins.

• Competitive Strategies
 TK provides several services to satisfy different 

customer needs as follows:
 1.  Fast service with accuracy and efficiency 
  TK has on site credit officers to provide service 

for customers at 883 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 47 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-pur-
chase 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 
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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 2019 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, large 
numbers of customers were waiting to take vehicle delivery 
from the year 2012 order.  Since the end of second quarter 
of 2013, Thai economy was slowdown until the fourth quarter 
of 2014 onward Thai economy had returned to expand  
continuously. In 2018 export sector growth for the third  
consecutive year at 6.7% due to global economic recovery 
and the severe drought 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 the price directly correlated to WTI crude oil price.  
The average crude oil price during the year 2019 was USD 
57.05 per Barrel compared with USD 64.90 per Barrel during 

2018, therefore major crop prices for 2019 are lower.  Thailand 
has faced severe drought events which was predicted to be 
worse in 2020 and the worst drought in 50 years.  In 2019, 
Thai rice exports was No.2 rice exporter for the fourth  
consecutive year, trailing India, which resulted in the decline 
in domestic consumption particularly low-income households.  
Thai household debt persistently high level at 79.1% of GDP 
in third quarter of 2019, slightly decreased from the highest 
at 81.1% of GDP.  Tourism sector remain an important source 
of revenue to Thailand, accounted for 1.95 trillion Baht or 
12% of GDP, of which number of tourists were 39.77 million 
in 2019.  Investment application value received by Board of 
Investment during the year 2019 was 756,100 million Baht or 
decrease by 16.7%.  Last year, Thai general election was held 
on 24 March 2019.  The elected government led by General 
Prayuth Chan-ocha has formulated a policy on government 
spending for infrastructure projects worth 1.47 trillion Baht 
including (1) Bangkok’s mass-transit 9 projects by Mass Transit 
Authority Of Thailand (2) Double-track rail network extension- 
Airport Rail Link and high-speed rail project linking Bangkok 
and Nakhon Ratchasima by State Railway of Thailand 
(3) Suvarnabhumi Airport Development Project by Airports  
of Thailand (4) Three Motorways and four-lane highway  
construction by Department of Highways, however, these 
projects have made slow progress. In 2019, Thai economy 
grew at 2.4% from the year 2018. 

 In 2019, motorcycle market contracted for the 
second consecutive year whereas automobile market could 
not maintain its growth momentum for the third consecutive 
year.  Motorcycle sales was 1,719,373 units or 3.86% decreased 
form 1,788,459 units in 2018, while automobile sales were 
1,007,552 units or 3.28% decreased from 1,041,739 units in 
2018.

 Major manufactures of both motorcycle and  
automobile are expected motorcycle sales to be 1,700,000 units 
or around 1.1% decrease and 940,000 units for automobile 
sales or around 6.7% decrease in 2020.
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RISK FACTORS

• Financial Risk
The Company major source of income is interest  

income, derived form hire-purchase, and being fixed interest 
rate throughout the duration of hire-purchase contract.   
Cost of fund interest rate fluctuation would directly affect  
to the Company’s operation; therefore, the Company has 
maintained a large portion of its long term fixed rate borrowing 
from financial institutions with three year fixed interest rates 
and issued 2-3 years term debenture to limit interest rate 
volatility risk. As of December 31, 2019 the Company has long 
term fixed rate borrowing of 314.3 million Baht (including 
current portion of 239.5 million Baht) and debenture of 
2,870.0 million Baht (including current portion of 1,800.0 million 
Baht).  Non-current portion of long term fixed rate borrowing 
and debenture totaling 1,144.8 million Baht represented  
34.2% of the total borrowing and long term borrowing and 
debenture represented 95.1% of the total borrowing of 
3,347.5 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 being offered 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 
163 business alliances in Bangkok and 720 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.
• Risk from loss in sales of foreclosed assets

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

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

supervision of Office of the Consumer Protection Board under 
Ministry of Commerce. Regulations, such as the duration and 
procedure on agreement termination and the interest rate 
set for late payment customers at 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 the Bank of Thailand’s 
supervision, however, the increase in governmental supervi-
sion 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 short-term 
loan.  However, as a solid financial status company and a 
“first class” borrower with more than 14 financial institutions 
as well as excellent past record even during financial crisis in 
1997 the Company loan has never been called, the risk of 
credit termination could be neglected.  In order to mitigate 
duration miss match risk, the Company increased its long 
term borrowing to minimized assets and liability miss match.  
As of December 31, 2019 the Company long term fixed  
rate borrowing was 314.3 million Baht and debenture was 
2,870.0 million Baht. The Company long term fix rate borrowing 
(including current portion of fixed long term loans) accounted 
for 95.1%, hence, the Company can limit and well manage 
this risk factor.
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LOCATION OF HEADQUARTER AND BRANCHES 
AS OF DECEMBER 31, 2019

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., Lax Song, 
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  Bankloey, 
Muang, Chai Nat 17000 
9. Pak Chong Branch

438/6, 7 Mittrapap  Pak Chong, 
Pak Chong, Nakornratsima 30130
10. Nakornratsima Branch
965, 967 Mitrapap, 
Nai Muangm Muang, 
Nakornratsima 30000 
11. Kon Kaen Branch
139/4-5-6 Ptachasamoson, 
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
76/3 Phosa, Muang, 
Angthong 14000
31. Nakornsawan Branch
434/59-60 Moo 10, Himapan Rd.,
Nakornsawan Tok, Muang,
Nakornsawan 60000 
32. Chumporn Branch
235/ 15-16 Moo 1,
Chumporn-Ranong Wangpai, 
Muang, Chumpon 86000 
33. Trang Branch
467, 469 Patalung Rd., Tupteang,
Muang, Trang 92000
34. Chiang Mai Branch
267/14 Chungclan Rd., 
Chungclan Muang, 
Chiang Mai 50100
35. Chiang Rai Branch
70/6-9 Moo13, Phaholyothin Rd.,
Robmuang, Muang, Chiang Rai 57000 
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36. Lam Pang Branch
342/13 Phaholyothin Rd., 
Huaveing, Muang, 
Lam Pang 52000 
37. Udonthani Branch
148/10 Moo 5, Pracharuksa Rd., 
Makkhang, Muang, 
Udonthani 41000 
38. Sukhothai Branch
50/12 Banmuang., Tanee,
Muang, Sukhothai 64000 
39. Singburi Branch
949/4 Nuydoak Rd., 
Bangputhra, Muang, 
Singburi 16000
40. Roied Branch
38/27 Suntisuk Rd., Naimuang,
Muang, Roied 45000 
41. Phisanulok Branch
29/70-71 Thummabucha Rd., 
Naimuang, Muang, 
Phisanulok 65000 
42. Nangroung Branch
781/26 Chockchai-Dechaudom Rd.,
Nangroung, Nangroung, 
Burirum 31110
43. Srimahapho Branch
249/2-249/3 Moo 4, 
Srimahapho Srimahapho, 
Prachinburi 25140 
44. Mahasarakham Branch
213/1-2 Srisavatdumnurn Rd.,
Talad, Muang, 
Mahasarakham 44000 
45. Kalasin Branch
25/9 Thenanon Rd., Kalasin, 
Muang, Kalasin 46000
46. Lumnarai Branch
13/4-5 Chainarai Chaibadan, 
Lopburi 15130 
47. Saraburi Branch
173/25-27 Sudbuntud Rd., 
Pakpreaw, Muang, 
Saraburi 18000 
48. Ratchaburi Branch
260/46 Suriyawong Rd., 
Namuang, Muang, Ratchaburi 70000

49. Ranong Branch
291/68-69 Phetchakasem Rd., 
Bangboan, Muangranong, 
Ranong 85000 
50. Samutsongkhram Branch
125/39 Soibangkaew, 
Tangkaomuang Rd., Maeklong, 
Muang Samutsongkhram,
Samutsongkhram, 75000 
51. Chaiyapoom Branch
158-159 Moo 6 
Chaiyapoom-Sikeou Rd.,
Naimuang, Muang 
Chaiyapoom 36000
52. Banpong Branch
114/8-9 Pak Raet Rd., 
Banpong, Banpong, 
Rachburi 70110 
53. Phuket Branch
1/4, 1/122-4 Moo 3 
Tepkasattree Rd., Rusada, 
Muang, Phuket 83000 
54. Ubonratchathani Branch
182 Chavalanoak, 
Muang, Muang, 
Ubonratchathani 34000
55. Sisaket Branch
861/ 23-24 Gasigum, 
Muangtai, Muang, 
Sisaket 33000 
56. Thungsong Branch
480-480/1 Moo 1 
Thungsong-Thungyai Rd., 
Chamai, Thungsong, 
Nakornsrithamarat 80110 
57. Phetchabun Branch
58/34-35 Sunkumuang Rd., 
Naimuang, Muang, 
Phetchbun 67000
58. Doembangnangbuat Branch
158 Moo 4 Khopra, 
Doembangnangbuat, 
Supanburi 72120
59. Sakaeo Branch
97/109-110 Suwansorn Rd., 
Sakaeo, Muang, 
Sakaeo 27000 

60. Muang Loei Branch
22/20-21 Chumsai Rd., 
Gudpong Muang, 
Loei 42000
61. Phichit Branch 
2/274-2/275 Srimala Rd., 
Naimuang, Muang, 
Phichit 66000 
62. Chumphae Branch
229/13 Moo 2 Chumphae, 
Chumphae Kon Kaen 40130 
63. Bangpain Branch
88/26-27 Moo 9, 
Chiang Raknoi, Bangpain, 
Pranakornsriayudhya 13180
64. Phimai Branch
181/3-4 Moo 14 Nai Muang, 
Phimai, Nakornratsima 30110 
65. Uttaradit Branch
12/3-12/4 Jetsadabodin Rd., 
Ta it, Muang, 
Uttaradit 40130 
66. Krabi Branch
1/31-32 Vatchara Rd., Krabi Yai,
Muang, Krabi 81000
67. Surin Branch
101/4-5 Lagmuang, 
Nai Muang, Muang, 
Surin 32000 
68. Bungkan Branch
75/15 Moo 9 Bungkan, Muang
Bungkan 38000 
69. Mae Sot Branch
6/7-6/8 Intarakiri  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 Thod, 
Nakhon Ratchasima 30210
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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 

75. Bua Yai Branch
335/11 Niwat Road, Bua Yai, 
Bua Yai Nakhon Ratchasima 30120

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, 
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
76/3 Phosa,  
Muang, Angthong 14000 
13. Kanchanaburi Branch
284/24  Sangchutoe Rd., 
Ban Nua, Muang, 
Kanchanaburi 71000 
14. Kabinburi Branch
123-125 Moo 16, Muang gao, 
Kabinburi, Prachinburi 25240 
15. Petchburi Branch
94/10,94/11  Moo 1, Ton Mamuang,     
Muang, Petchburi 76000
16. Chachengsao Branch
18/10 Moo 5, Sukprayon, 
Bangteenped, Muang, 
Chachengsao 24000  
17. Hua Hin Branch
75/16 Chomsin Rd., Hua Hin, 
Prachuabkirikan 77110 

Chayapak Co., Ltd. Suosdey Finance PLC

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd.

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

No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., 
Bago, Republic of the Union of Myanmar

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

1. Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation 
Boulevard, Sangkat Teuk Thla, 
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
2. Siem Reap Province Branch 
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou, 
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province 

3. Battambang Province Branch
No27, Street 03, Phum Kammeakor, 
Sangkat Svay Por, Krong Battambang,
Battambang Province
4. Kampong Cham Branch
Chrouy Thma Village, Sangkat Boeng Kok, 
Kampong Cham Province
5. Svay Rieng Branch
24 Street. 110, Veal Yon Village, 
Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, 
Svay Rieng Province
6. Kampong Speu Branch
296 National Highway 4, 
Peanichchakam Village, 
Krong Rokar Thum, Sangkat Chbar Mon, 
Kampong Spue Province

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

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

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

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

4. Company name  : Sabaidee Leasing Co., Ltd.
 Address (Headquarter)  :  077, Thaduea Road 
    Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
   Vientiane Capital, Lao PDR 
 Business Type : Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
 Number and type of securities (sold) : Common stock 1,281,250 shares 

5. Company name  : TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
 Address (Headquarter) : 71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
   Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
 Business Type : Nano Finance
 Number and type of securities (sold) : Common stock 50,000 shares 
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6. Company name  : Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
 Address (Headquarter) : No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, 
   Republic of the Union of Myanmar.
 Business Type : To carry out microfinance business and other forms of financing 
   operations as permitted by the relevant supervisory authorities 
   and the applicable laws.
 Number and type of securities (sold) : Common stock 200,000 shares

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

Auditor  : M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
   Mr. Akadet Pliensakul (Certified Public Accountant No.5389) or
   Mr. Pisit Chiwaruangroch (Certified Public Accountant No.2803) or
   Mr. Methee Ratanasrimetha (Certified Public Accountant No.3425) 
Address : 705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel) 
                    89 Soi Wat Suan Plu, New Road Bangrak, Bangkok 10500
   Tel 0 2630 7500  Fax 0 2630 7506
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Major shareholders as of March 12, 2019

Source :  Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, March 12, 2019 prepared by Thailand                

  Securities Depository Co., Ltd. (TSD)

Major shareholders Number of  Shares % of shareholding

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

2. Ms. Prathama Phornprapha 27,566,667 5.51

3. Mr. Prapol Phornprapha 25,566,667 5.11

4. Ms. Prin Phornprapha 21,227,700 4.25

5. S.P. International Co. Ltd. 18,200,000 3.64

6. Mrs. Anothai Phornprapha 15,366,666 3.07

7. Mr. Satitphong Phornprapha Group 13,000,000 2.60

-  Mr. Satitphong Phornprapha 7,000,000 1.40

-  Mrs. Nongnuj Phornprapha 6,000,000 1.20

8. Ms. Suphatana Phornprapha 10,666,670 2.13

9. Mr. Raksanit Phornprapha Group 9,500,000 1.90

-  Mr. Raksanit Phornprapha 9,450,000 1.89

-  Mrs. Sirirat Phornprapha 50,000 0.01

10. Bangkok Life Assurance Public Company Limited 
(2). Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.

6,333,800 1.27

Total 359,228,170 71.84
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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 Policy 2014 2015 2016 2017 2018

Earning per share (Baht) 0.32 1.00 0.85 0.93 0.81

Dividend per share (Baht) 0.18 0.40 0.45 0.52 0.45

Dividend Payout Ratio (%) 54.90 40.00 53.20 55.70 55.20

Dividend Payment Table
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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 
ofindependent Director 

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

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

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

4. Not having any business relationship with the 
Company, its parent company, subsidiary companies,  
associated companies or any juristic persons who may have 
conflicts of interest that may interfere with an independent 
judgment, or not being existing or previous major shareholder, 
director other than independent director or management  
of the stakeholders of the Company, its parent company, 
subsidiary companies, associated companies or any juristic 
persons who may have conflicts of interest unless the 
foregoing relationship has ended not less than 2 years. 
Business relationships include business transaction in ordinary 

business manner of rent, or lease the immovable property, 
transaction related to assets or services, or the financial 
support which causes liability or obligation exceed 3% of  
the net tangible assets or above 20 million baht, whichever 
is lower.

5. Neither being nor having been an auditor of  
the Company, its parent company, subsidiary companies, 
associated companies or juristic persons who may have  
conflicts of interest, and not being a major shareholder,  
director other than independent director, executive or partner 
of an audit firm which employs auditors of the Company,  
its parent company, subsidiary companies, associated  
companies or juristic person who may have conflicts of  
nterest 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.
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Meeting attendance and number of meetings attended by the Board of Directors and Sub-committees during 
the year 2019, are as follows;

Name Position
Annual 
General

Meeting of
Shareholders

Board of
Directors

Audit 
Committee

Nomination 
and

Remuneration 
Committee

  1.  Dr. Chumpol Phornprapha Chairman 1/1 4/4  

  2.  Mr. Raksanit Phornprapha Director 1/1 3/4  

  3.  Mr. Satitphong Phornprapha Director 1/1 4/4  

  4.  Ms. Prathama Phornprapha Managing Director 1/1 4/4  

  5.  Mr. Prapol Phornprapha Director /
  Deputy Managing Director 1/1 4/4  

  6.  Mr. Prasit Sainonsee Director 1/1 4/4  

  7.  Mrs. Buskorn Liaummukda Director  1/1 4/4  1/1

  8.  Mr. Apichart Kasemkulsiri (1) Independent Director / - 3/3 3/3 
  President of
  Audit Committee  

  9. Mr. Kanich Punyashthiti (2) Independent Director / - 3/3 3/3 1/1 
  President of Nomination
  and Remuneration
  Committee /
  Audit Committee 

10. Mr. Surin Dhammanives Independent Director / 1/1 3/4 3/4
  Audit Committee  

11. Mr. Wiboon Perm-Arayawong  Independent Director / 1/1 4/4  1/1
  Nomination and
  Remuneration Committee 

  Ms. Orapin Chartapsorn Independent Director / 1/1 1/1 1/1 
  President of Audit
  Committee  

  Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director / -/1 -/1 1/1
  President of Nomination
  and Remuneration
  Committee /
  Audit Committee  

 Mr. Chakchai Panichapat Advisor to the Board 1/1 4/4
  of Directors   

Attendance records

Remark :  (1) Mr. Apichart Kasemkulsiri was appointed as an Independent Director as approved by 2019 Annual General Meeting of  
  Shareholders dated April 25, 2019, which effective from April 25, 2019 in replacement of Ms. Orapin Chartapsorn whose  
  9-year term has expired. 
 (2) Mr. Kanich Punyashthiti was appointed as an Independent Director as approved by 2019 Annual General Meeting of  
  Shareholders dated April 25, 2019, which effective from April 25, 2019 in replacement of Mr. Taveeb Chardtumrong whose 
   9-year term has expired.
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 2. The Management Team
  As of December 31, 2019 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, 2019
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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).

Chief Accountant (the officer that has primary 
responsibility for overseeing all accounting functions) 

The Board of Directors has approved to appoint  
Mrs. Wannatkamol Piemkhumdee as the Chief Accountant

which effective since 12 November 2018. Qualifications 
of the Chief Accountant are presented in the Appendix 1 of 
the  Company’s Annual Registration Statements (Form 56-1) 

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, provident fund 
and bonus, which are linked to the Company’s performance. 

while Independent Directors and Advisor to the Board 
of Directors would be paid in the form of attendance fee 
which is a fixed amount as approved by the shareholders’ 
meeting. 

The Nomination and Remuneration Committee  
considered the remunerations of the Directors by considering 
the appropriateness in many aspects. Comparisons with 
other companies in the same industrial sector were made, 
including expansion of business and operating results.  
The organizational structure is deemed appropriate and  
corresponding to responsibilities and motivate the Directors 
and Management to achieve both short and long term  
strategies.

The Annual General Meeting 2019 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 2019, total remuneration of the seven 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:

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

Name Position
Total

Board of 
Director

Audit 
Committee 

Nomination 
and

Remuneration 
Committee

Attendance fee (Baht)

1. Mr. Apichart Kasemkulsiri Independent Director / 120,000 135,000  255,000
  President of Audit Committee 

2.  Mr. Kanich Punyashthiti Independent Director / 120,000 120,000 45,000 285,000 
  President of Nomination
  and Remuneration
  Committee / Audit Committee 

3.  Mr. Surin Dhammanives Independent Director / 160,000 120,000  280,000
  Audit Committee 

4.  Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / 200,000  40,000 240,000
  Nomination and
  Remuneration Committee 
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
กรรมการ

เบี้ยประชุม (บาท)

Name Position
Total

Board of 
Director

Audit 
Committee 

Nomination 
and

Remuneration 
Committee

Attendance fee (Baht)

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

6. Ms. Orapin Chartapsorn Independent Director / 80,000 45,000  125,000
  President of Audit Committee 

7. Mr. Taveeb Chardtumrong Independent Director / - 40,000  40,000
  President of Nomination and
  Remuneration Committee /
  Audit Committee 

                                                             Total 880,000 460,000 85,000 1,425,000

Management Remuneration 
The Company determines remuneration for the  

Management based on the Company’s performance together 
with individual performance and contribution. In 2019,  
Management remuneration for 10 members consisted of 
salary and bonus in the amount of 41,313,504.0 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 2019 provident 

fund contributions for 10 members of the Management  
team was 79,948.0 Baht.

3. Human Resources
As of December 31, 2019, the total number employees 

at Thitikorn were 2,115 During the year 2019, total employee 
remuneration in the form of salary, bonus, welfare, provident 
fund contributions and others was 749.1 Million Baht for the 
Company and 108.4 Million Baht for subsidiary companies.

 Year 2019 Thitikorn Plc. Subsidiaries

- Hire Purchase Management  and 1,090 9 
 Debt Collection Office (Person) 

- Operations Office (Person) 8 115

- Regional Department 30 218

- Accounting Office (Person) 33 -

-  Finance Office (Person) 14 -

-  Special Liabilities Management Office (Person) 47 57

-  Internal Audit Office (Person) 39 -

-  Office of Managing Director (Person) 444 11 

Total employees (Person) 1,705 410

Total employee remuneration (Million Baht) 640.7 108.4
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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 
2019 comprises monthly salaries, wages and other benefits 
totaling of Baht 749.1 million.

The Company’s a compensation policy based on 
appropriateness the nature of various jobs requirement as 
well as the Company’s growth and business expansion. 

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

Employee Development Program
Thitikorn group supports employees learning and 

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

Number of employees 2,350 1,663 1,960

Training hours 14,100 9,978 11,760

 Description Year 2017 Year 2018 Year 2019

Employees training records

Shareholding by the Directors and Management
For the Year End 2018 and Year End 2019, shareholding by the Directors presented in number of shares including  

the securities holding of their spouses and any minor children.
1)  Shareholding by the Directors 

Name As of 
December 31,2018

Change + (-) As of 
December 31,2019

Shareholding 
of Spouse

Shareholding (Shares) Spouse

  1. Dr. Chumpol Phornprapha - - - 15,366,666

  2. Mr. Apichart Kasemkulsiri - - - -

  3. Mr. Kanich Punyashthiti - - - -

  4. Mr. Surin Dhammanives - - - -

  5. Mr.Wiboon Perm-Arayawong - - - -

  6. Mr. Raksanit Phornprapha 9,450,000 (1.89%) - 9,450,000 (1.89%) 50,000

  7. Mr. Satitphong Phornprapha 7,000,000 (1.40%) - 7,000,000 (1.40%) 6,000,000

  8. Ms. Prathama Phornprapha 27,566,667 (5.51%) - 27,566,667 (5.51%) -

  9. Mr. Prapol Phornprapha 25,566,667 (5.11%) - 25,566,667 (5.11%) -

10.  Mrs. Buskorn Liaummukda - - - -

11.  Mr. Prasit Sainonsee 33,000 (0.007%) - 33,000 (0.007%) -

      Mr. Chakchai Panichapat - - - -
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2)  Shareholding by the Management *

Name As of 
December 31,2018

Change + (-) As of 
December 31,2019

Shareholding 
of Spouse

Shareholding (Shares) Spouse

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 - - - -

* 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  78 years 
Shareholding  3.07%
Education:  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 
Training Program  The Role of the Chairman Program (RCP 13/2006), Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  6 June 2003
Experience:   
Listed Company  2003-Present Chairman, Thitikorn Plc.    
Non-Listed Company  
and other organization  2019-Present  Director, Peace & Living Plc.
   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.    
    

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Apichart Kasemkulsiri Independent Director and President of Audit Committee

Age  53 years 
Shareholding  None
Education:   Master of Business Administration Sasin Graduate Institute 
    of Business Administration Of Chulalongkorn University
   Bachelor of Business Administration Department of Banking and Finance Faculty 
     of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University
Training Program  Director Certification Program – DCP Class 73/2004, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year  None
Date of appointment   25 April 2019
Experience:   
Listed Company  2019-Present  Independent Director and President of Audit Committee
   2018-Present  Director, Risk Management Committee and Chief Financial Officer, 
       L.P.N. DEVELOPMENT PLC.
   2004-Present  Director, T.Krungthai Industries PLC.
Non-Listed Company  
and other organization  2018-Present  Director, Lumpini Property Management Co., Ltd.
   2018-Present  Director, Pornsanti Co., Ltd.
   2018-Present  Director, Lumpini Property Service and Care Co., Ltd.
   2007-Present  Director, Sri Sam Ank Supplier Co., Ltd.
   Past  Executive Director and Senior Executive Vice President Treasury and 
      Banking Operations Group ICBC (Thai) PLC.
    Past  Director, ICBC (Thai) Leasing Company Limited
    Past  Director, ACL Securities Company Limited
   Past  Chief Financial Officer, Samart I-Mobile PLC.

Remark : Mr. Apichart Kasemkulsiri as a new Independent Director effective from April 25, 2019 

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Kanich Punyashthiti Independent Director, President of Nomination and Remuneration
 Committee and Audit Committee

Age 50 years 
Shareholding None
Education:  LL.B. (Hons), Chulalongkorn University 
 LL.M., Harvard
 LL.M., Michigan 
 LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium
Training Program Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of Directors (IOD)
Date of appointment  25 April 2019
Experience: 
Listed Company 2019-Present Independent Director, President of Nomination and Remuneration 
  Committee and Audit Committee
 2020-Present Independent Director and Audit Committee, 
  Thai President Foods Plc.
Non-Listed Company 
and other organization Present Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
 Present Legal Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
 Present Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co., Ltd.
 Present Legal Advisor, Global Utility Services Co., Ltd.
 Present College Council, Chitralada Technology College
 Present Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University 
 Present Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated Policy-
  Planning and Budgeting, Office of the Public Sector Development 
  Commission 
 Present Director, Chitralada School Foundation 
 Present Director, Rajprachasamasai School Foundation 
 Present Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation 
 Present Director, Prince Mahidol Foundation 
 Present Director, The National Identity Foundation 
 Present Director, Bangkok Observation Tower Foundation
 Past Director, Siam Tyre Public Company Limited 
 Past Director, Master of Law-Business Law (International Programme), 
  Faculty of Law, Chulalongkorn University 
 Past Director, Land Policy Center, Faculty of Law, Chulalongkorn University
 Past Head of Civil Law Department, Faculty of Law, Chulalongkorn University
Teaching Property Law, LL.B. Programme, Chulalongkorn University
 Business Law, BA in Accounting Programme, Chulalongkorn University
 Business Law, EMBA and MBA Programme, SASIN School of Management
 European Union Law, LL.B. and LL.M. Programme, Chulalongkorn University
 European Union Law, MA in European Studies, Chulalongkorn University

Remark : Mr. Kanich Punyashthiti as a new Independent Director effective from April 25, 2019 
  
Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Surin Dhammanives   Independent Director and Audit Committee

Age   74 years 
Shareholding   None
Education:    DBA (Honorary) Chiang Mai University 
    BA (Economics) Chiang Mai University 
Training Program   Director Accreditation Program – DAP Class 133/2017, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended
in the previous year   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.

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

Age   62 years 
Shareholding   None
Education:    Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
      Graduate School of Business
     Mater of Business Administration (MBA), Thammasat University
     Bachelor of Engineering (B. Sc.), Chulalongkorn University
     Degree, Thai National Deference College, Public-Private Sector, 17 Class,
      Thailand National Defense College, National Defense Institute
Training Program   Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process, Judicial Training Institute
     Capital Market Academy Leadership Program (CMA 3)
     Director Certification Program – DCP Class 1/1999, Thai institute of Directors (IOD)
     The Role of the Chairman Program (RCP 2000), Thai institute of Directors (IOD)
     Certificate (Chartered Director Course), Thai institute of Directors (IOD) 
     Chartered Financial Planner (CFP), Thai Financial Planners Association 
Training Program attended 
in the previous year   None
Date of appointment   23 April 2013 
Experience:   
Listed Company    2013-Present Independent Director and Nomination and Remuneration 
       Committee, Thitikorn Plc
Non-Listed Company  
and other organization   2015-Present Executive Director, Thai Composites Co., Ltd.
    Present  Director, Executive Director, Treasurer,
        The Sirindhorn International Environmental Park
     Past  Director,Chairman of Business Development, 
       Wastewater Management Authority (WMA)
    Past   Director and General Manager, 
        Thai Credit Guarantee Corporation (TCG)
    Past  Deputy Chairman of the Board, Executive Director, 
       Audit Committee, Stock Exchange of Thailand 
    Past  President and Chief Executive Officer, ACL Securities Co., Ltd.

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

Age  73 years 
Shareholding  1.90%
Education:  B.A., California College of Commerce, CA., U.S.A.
Training Program  Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  6 June 2003
Experience:   
Listed Company  2003-Present  Director, Thitikorn Plc. 
   2003-Present  Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company  
and other organization  1987-Present  Director, SPSU Plc.
   1979-Present  Director, S.P. International Co., Ltd.
   1979-2010  Director, Zinphol Co., Ltd.

Mr. Satitphong Phornprapha Director

Age  70 years 
Shareholding  2.60%
Education:  Master of Economics, University of Detroit, MI., U.S.A.
Training Program  Director Accreditation Program – DAP Class 67/2007, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  6 June 2003
Experience:   
Listed Company  2003-Present  Director, Thitikorn Plc. 
Non-Listed Company  
and other organization  1997-Present  Managing Director, SPSU Plc.
   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 Director
 
Age  50 years 
Shareholding  5.51%
Education:  M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
   B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Training Program  Risk Management Program (for Advance) – COSO ERM 2017 Class 3/2562
    Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty The king
   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)
Training Program attended 
in the previous year  Risk Management Program (for Advance) – COSO ERM 2017 Class 3/2562
     Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty The king
Date of appointment  6 June 2003 
Experience:
Listed Company  2003-Present  Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
   2003-Present  President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
   2018-Present  Chief Financial Officer (CFO), Thitikorn Plc.
Non-Listed Company  
and other organization  2017-Present  Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance 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.

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

Age  46 years 
Shareholding  5.11%
Education:  B.S., Babson College, MA., U.S.A.
Training Program  TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 1/2556
     Thai Listed Companies Association (TLCA)
   Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 7), Commerce Academy
   “Energy Literacy for a Sustainable Future” TEA Class 2
    Thailand Energy Academy
   Director Accreditation Program – DAP Class 54/2006, Thai institute of Directors (IOD)
    TLCA Executive Development Program (EDP1) Class 1/2008
    Thai Listed Companies Association (TLCA)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  6 June 2003
Experience:   
Listed Company  2003-Present  Director, Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
   2003-Present  Executive Director, Thitikorn Plc.
Non-Listed Company  
and other organization  2017-Present  Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance 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  60 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.

Mr. Prasit Sainonsee  Director

Age  55 years 
Shareholding  0.007%
Education:  M.B.A., 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  None
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 : Include holdings by spouse and minor children
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Ms. Orapin Chartabsorn  Independent Director and President of Audit Committee

Age  79 years 
Shareholding  None
Education:   B.A., Bachelor Degree of Accountancy (Hons.), Chulalongkorn University
   M.B.A. (The Gothenburg School of Economic and Business Administration, Sweden)
    M.S. (Accounting), M.B.A. (International Business), University of Wisconsin (Madison)
Training Program  Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) Class 43/2013,
    Thai institute of Directors (IOD)
   Director Accreditation Program – DAP Class 91/2011, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  20 April 2010

Experience:   
Listed Company   2013-2019  President of Audit Committee, Thitikorn Plc.
   2010-2019  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 : Ms. Orapin Chartabsorn has completed the term of an Independent Director whose 9-year tenure comes to an end, 
   effective on April 25, 2019.

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

Age  71 years 
Shareholding  None
Education:   M.B.A. Quantitative Methods, St. Johns University
   B.A. Mathematics, University of Oregon
Training Program  Director Accreditation Program – DAP Class 83/2010, Thai institute of Directors (IOD)
Training Program attended 
in the previous year  None
Date of appointment  10 November 2009
Experience:   
Listed Company   2012-2019  President of Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
   2009-2019  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.

Remark : Mr. Taveeb Chardtumrong has completed the term of an Independent Director whose 9-year tenure comes to an end, 
    effective on April 25, 2019.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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MANAGEMENT PROFILE

Ms. Prathama Phornprapha Managing Director

Shareholding  5.51%
Education:  M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
   B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
Experience:  2003-Present  Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
   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.
   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.    

Mr. Prapol Phornprapha  Deputy Managing Director

Shareholding  5.11%
Education:  B.S., Babson College, MA., U.S.A.
Experience:  2003-Present  Director, Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
   2003-Present  Executive Director, Thitikorn Plc.
   2017-Present  Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance 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 Assistant Deputy Managing Director
 
Shareholding   None
Education:   M.B.A., Burapha University
Experience:   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.

Mr. Prasit Sainonsee   Assistant Deputy Managing Director

Shareholding   0.007%
Education:   M.B.A., Ramkhamhaeng University
Experience:   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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Mr. Kumpee Wangsunthorn  Senior Executive  

Shareholding   None
Education:   B.A., Ramkhamhaeng University
Experience:   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   None
Education:   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.

Mr. Piti Ngamlert   Senior Executive 

Shareholding   None
Education:   B.A Finance, Ramkhamhaeng University
Experience   2016-Present Senior Executive, Thitikorn Plc.
    2014-2016 Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
    2011-2014 Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
    2008-2011 Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
    2004-2008 Division Manager of Operation, Thitikorn Plc.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Somboon Narasunthornkun Manager of Operation 1 and Acting Operation Manager of Division 2

Shareholding   None
Education:   Diploma – Faculty of Management, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Experience   2015-Present Director, Chayapak Co., Ltd.
    2016-Present Acting Operation Manager of Division 2, Thitikorn Plc. 
    2014-Present Manager of Operation 1, Thitikorn Plc. 
    2012-2014 Manager of Debt Collection 1, Thitikorn Plc.
    2007-2012 Division Manager of Operation 1, Thitikorn Plc.
    2005-2007 Division Manager of Special Liabilities Management 
      And Audit center, Thitikorn Plc.

Mr. Thitiphol Luadpugdee  Senior Advisor

Shareholding   None
Education:   B.A., Srinakarinwiroj University
Experience:   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.

Mr. Prakob Maimaen   Senior Executive 

Shareholding   None
Education:   B.A., Ramkhamhaeng University
Experience:   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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The Company recognizes the importance of good 
corporate governance and establishes a mechanism to raise 
business ethics awareness among employees, which became 
corporate culture to treat its customers, counterparties, social 
and colleagues with integrity and transparency as well as 
responsible to society.  

The Company long term plan
The Company committed to be a leading motorcycle 

hire-purchase provider with sustainable growth.  The Company 
policy is to expand in both domestic and ASEAN countries.  
Toward the end of/ Late 2014, the Company started  
our operation in Kingdom of Cambodia and Lao People’s 
Democratic Republic. The Company long term plan is to 
leverage on the expertise of our human resource and efficient 
operation to expand our operation in Southeast Asia.     

The Board of Directors has established the Audit 
Committee as corporate governance mechanisms to supervise 
and ensure that the Company’s operation are integrity as 
well as in compliance with legal and regulatory requirements 
and to perform regular reviews of the Company’s corporate 
governance policy and business code of conduct to ensure 
they are appropriate. 

1. Corporate Governance Policy 
The Board of Directors has well realized the importance 

of the good corporate governance to ensure transparency 
and audibility for confidence of the shareholders, employees, 
customers and all stakeholders in order to strengthen the 
competitive advantage of the Company. In order to reach 
such policy, the Board has ruled out the framework as follows:  

- Establish the business operation policies to ensure 
fair and equal treatment for customers and all stakeholders

- Supervise to ensure the operations of the Company 
are conducted with competence and effectiveness under 
appropriate internal control system and risk management in 
order to create sustainable values of the Company.

- Avoid conflict of interest and enhance transparency 
and audibility in conducting business.   

- Impose policy for Directors, Management and  
employees to strictly comply with the code of conduct.

Business Ethics
The Company recognizes the importance to maintain 

good reputation and confidence in the Company. Code  
of Conduct is set up to provide guiding principles of good 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

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 13 November 2019 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
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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 2019, the Company convened the Annual General 
Meeting (AGM) on April 25, 2019. 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.

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 seven months in advance. 
Criteria for agenda proposals and considerations are clearly 
defined on the Company website.

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

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

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

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

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

Health and Safety Statistics

 Average days absent from work of employees 2017 2018 2019

Sickness absence (Days/Person) 4.2 4.3 4.8

Work related injury and sickness absence (Days/Person) 1.5 5.6 1.7

Accident  (Times) 2 16 6

Work related death (Person) 1 1 1
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 The Company provided internal training courses to all 
staff levels, including management. There are also training 
courses and seminars organized by external institutions  
including professional training, information technology, safety, 
environment, business administration and management as 
well as walk rally to promote staffs unity and team work.  In 
addition, Safety Riding training course has been provide to 
field staff to reduce accident rates from motorcycle riding.

8. The Company has developed channels for stakeholders 
to file complaints to the Board of Directors regarding any 
suspicions about any illegal or unethical conduct, incompleteness 
of financial data and internal control system. Stakeholders 
are able to file complaints to the Whistleblowing Committee 
and specified authority in order to determine examination 
process, investigate and report to the Managing Directors  
and Audit Committee for taking proper action. 

 The Whistleblowing written policy is posted on the 
Company website in order to acknowledge employees of 
processes and procedures for reporting misconduct incidents. 

 To protect the complainants, the complainants 
may choose to have their names revealed or concealed.  
The Company will keep the name of the complainant  
confidential and will reveal it only if it is necessary for the 
responsible party to solve the problem. Complaints or  
requests for any other information can be filed via

 1. Email : audit@tk.co.th
 2. Post : sending a letter to 
         Manager of Internal Audit Office
         Thitikorn Public Company Limited
       69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, 

   Bangkok 10240
 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 2019, 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 2019, 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  4 times                                           
 investors meeting with management                         
• Questions and answers through  25 times
 telephone conversations                                           
• Business trips, meetings with - times 
 shareholders and investors                                     
• 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
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Disclosure of significant financial and non-financial 
information of the Company covers:

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

• Disclosure of the names and profiles of directors, 
sub-committee members and executives 

• Disclosure of remuneration policy for directors and 
executives.

• Disclosure of directors’ and executives’ holdings 
of the Company securities.

• Disclosure of transactions with conflicts of interest.
• Disclosure of the roles taken and duties performed 

by the Board of Directors and sub-committees during the 
year, such as each director’s meeting attendance records. 

Responsibilities of the Board
Board Structure 

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 consist of eleven directors  
with various qualifications, which are skills, experience, and 
expertise, two of them were female as follows;

Executive  Director 5 persons
Non Executive  Director 2 persons
Independent Director 4 persons, 
    represented 36.36%
    of total directors

   1. Dr. Chumpol Phornprapha Chairman 6 June 2003

   2. Mr. Apichart Kasemkulsiri (1) Independent Director/ President of the Audit Committee 25 April 2019

   3. Mr. Kanich Punyashthiti (2) Independent Director/ President of  the Nomination and 25 April 2019 
  Remuneration Committee and the Audit committee 

   4. Mr. Surin Dhammanives Independent Director and Audit Committee 8 May 2015

   5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director / Nomination and 25 April 2013 
  Remuneration Committee 

   6. Mr. Raksanit Phornprapha Director/ Executive Director 6 June 2003

   7. Mr. Satitphong Phornprapha Director 6 June 2003

   8. Ms. Prathama Phornprapha Managing Director/ President of the Executive Board 6 June 2003

   9. Mr. Prapol Phornprapha Director/ Executive Director 6 June 2003

 Name Position Date of Appointment
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10. Mrs. Buskorn Liaummukda Director/ Executive Director 6 June 2003

11. Mr. Prasit Sainonsee Director/ Executive Director 25 April 2018

 Mr. Chakchai Panichapat Advisor to the Board of Directors 

   Mr. Aphichai Uemsathienporn Corporate Secretary 9 May 2018

 Name Position Date of Appointment

Remark :  (1) Mr. Apichart Kasemkulsiri was appointed as an Independent Director as approved by 2019 Annual General Meeting  
  of Shareholders dated April 25, 2019, which effective from April 25, 2019 in replacement of Ms. Orapin Chartapsorn  
  whose 9-year term has expired. 
 (2) Mr. Kanich Punyashthiti was appointed as an Independent Director as approved by 2019 Annual General Meeting 
  of Shareholders dated April 25, 2019, which effective from April 25, 2019 in replacement of Mr. Taveeb Chardtumrong 
  whose 9-year term has expired.

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  
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 
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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 12, 2019), 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.

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 2019, the Company planned to open another new 
branch only for domestic market due to economic slowdown 
and the Company’s policy on stringent credit approval  
in order to maintain loan quality at acceptable level.  
For overseas expansion, the Company planned to open 
6 new branches in Cambodia and 3 new branches in Laos 
PDR.  Permission for Micro finance business has been granted 
in the Republic of the Union of Myanmar since 29 April 2019 
of which progress has been reported to the Board of Directors 
quarterly.  

The domestic expansion has been opened according 
to the defined strategies; however overseas expansion does 
not happen as planned.  The Company is under applying for 
permission from The National Bank of Cambodia to establish 
new branches.  Permission for branch opening will be applied 
after the branch office furnishing are complete.
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4. Conflicts of interest
 The Company put focus on any transaction that 

potentially cause the conflicts of interest as well as consider 
it carefully to prevent conflicts of interest and connected 
transactions. The Company has established measures  
to monitor any transaction in accordance with rules and 
regulations as the listed company to react when conflict of 
interest arises.  Therefore, it was disclosed in the Company 
annual report and the Annual Registration Statements  
(Form 56-1) with all detail of the connected transaction  
together with transaction value, objectives, and counter party.

 1) In the meeting of the Board of Directors, should 
the Director has conflict of interest in any decision making, 
abiding to the regulation the Chairman of the Board will  
request for Director to leave the meeting room in order not 
to vote for the matter. In case of the Chairman of the Board 
has conflict of interest; the remaining directors will be elected 
as new Chairman of the Board to conduct the meeting until 
the matter has been resolved and recorded in the minutes 
of the Board meeting.

 2) Directors are obliged to report on his or her 
securities holdings in the company, his or her spouse’s  
and any minor children’s to the Securities and Exchange 
Commission in accordance with the Notification of the Securities 
and Exchange Commission regarding Director practice on 
acquisition or disposition of securities and conflicts of interest 
reporting. 

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

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

 The Board of Directors has realized the importance 
of internal control, both in management and operations 
level. Responsibilities of each management and employee 
were stated clearly including management, supervision,  
financial control, risk management, and asset utilization.   
Closely monitoring, control and assessment are regularly 
conducted and reported to the responsible management  
of each department and the Board of Directors. 

 The Board of Directors has also realized the  
presence of the Internal Audit unit to ensure that internal 
audit, business operation and activities of the Company  
are undertaken in line with the established policies with  
efficiency and in compliance with laws and regulations  
applied.  The Internal Audit unit will perform audit function 

and submit the audit report directly to the Audit Committee.  
From past experience, no major setbacks or errors were found 
and the operations worked as planned.

6. Risk Management
 The Board of Directors places great importance on 

effective risk management, by establishing risk management 
policy and framework to regularly monitor effectiveness of 
the risk management. The Company is in finance industry, 
therefore, careful financial management must be taken  
by establishing risk management measures to prevent and 
mitigate risk and its effect on the Company’s operations.   
This includes stringent credit approval applied for both  
customers and employees.  Risk Management Committee has 
been assigned to regulate and support the risk management 
practice of the Company on various aspects, and provide 
suggestions and comments to the Board of Directors.  

 Risk Management Policy
 • Establish proper and adequate risk management 

process, guideline and measures.
 • Determine risk appetite and risk events or level 

as early warning indicators. 
 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:



| Annual Report 2019 | Thitikorn Public Company Limited186

 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.

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. 
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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 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 2019, there are 4 Board of Director meetings and 4 
Audit Committee meetings.  Details of directors and members 
of each committee’s attendance are presented under the 
Management structure section.

Self-assessment of the Board of Directors and 
Sub-committees

In 2019, 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 2019, 
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 222.73 or 97.69 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 43.27  
or 98.35 percent.

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 2019, 
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The results of Audit Committee performance evaluations 
were rated at “Excellent” level with a score of 187.00 
or 91.67 percent and was already presented to the Board  
of Directors meeting. 

The results of Nomination and Remuneration Committee 
performance evaluations were rated at “Excellent” level with 
a score of 76.00 or 100.00 percent and was already presented 
to the Board of Directors meeting. 

The results of Risk Management Committee performance 
evaluations were rated at “Very Good” level with a score  
of 53.80 or 89.67 percent and was already presented to  
the Board of Directors meeting. 

Managing Director Evaluation
To conduct assessment of Managing Director’s  

performance at least annually using guideline provided  
by the Stock Exchange of Thailand (CEO Evaluation Form) 
which evaluate on the following criteria; (1) Leadership  
(2) Strategy formulation (3) Strategy execution (4) Financial 
planning/Performance (5) Relationships with the Board  
(6) External Relations (7) Human Resources Management/
Relations (8) Succession (9) Product/Service Knowledge  
(10) Personal Qualities.

Evaluation process are as follows:
1. The Board of Directors evaluate the performance 

of the Managing Director at lease annually.
2. The Company Secretary summarizes and reports 

the Managing Director’s performance evaluation results to 
The Board of Directors.

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

Remuneration of Directors and Management
Remuneration of Directors and Management are  

presented under the Management structure section.

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 2019, Directors and Executives had 
attended trainings and seminars organized by various entities 
in order to enhance skills and knowledge as follows;

1.  Ms. Prathama Phornprapha -  Risk Management Program (for Advance) – Federation of Accounting Professions Under
  COSO ERM 2017 Class 3/2019 The Royal Patronage of His Majesty The King

2.  Mr. Kanich Punyashthiti - Director Accreditation Program Thai institute of Directors (IOD) 
   (DAP 164/2019)

 Attendees Training/Seminar topic Organizer

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 four sub-committees, 

including 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:

Audit Committee
As of December 31, 2019 the Audit Committee  

consisted of 3 independent directors as follows;
1.  Mr. Apichart Kasemkulsiri 
 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
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The first ranking 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 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, 2019 the Nomination and  

Remuneration Committee consisted of 3 Directors as Follows;
1.  Mr. Kanich Punyashthiti  
 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.
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Risk Management Committee
As of December 31, 2019 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. 

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, 2019 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

Authority and Responsibilities of the Executive Board 

1. To supervise the day-to-day management on behalf 

of the Company as to maximize Company’s benefits.

2. To formulate business plan, budget, and management 

structure and authority in order to meet the objectives  

assigned by the Board of Directors.

3. To conduct normal business transactions and enter 

into contractual obligation.

4. To manage the Company business and its affair  

in accordance with the Company Articles of Association, 

Shareholders approval and/or the Board of Directors’ approval.

5. To review and report quarterly financial statements 

which have been reviewed and approved by the Audit  

Committee to the Stock Exchange of Thailand and Securities 

and Exchange Commission of Thailand.

6. To responsible in any tasks assigned by the Board 

of Directors, however, any 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
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 7.2 Authority to sign MOU (Memorandum of  
Understanding), Confidentiality Agreement, Letter of Intent 
and a preliminary agreement to buy or sell assets, liabilities 
or business. Rent or lease the property between the  
parties. Summarize and present to the Board of Directors for 
consideration and approval.

 7.3 Authority to apply for credit facility and issue 
bonds for the Company’s business operation under the  
following conditions;

  7.3.1 Amount per transaction is not exceeding 
Baht 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.  

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

Authority to approve 
credit facilities

Selling price Dawn payment (25%) Loan amount/LTV (75%)

 USD Baht USD Baht USD Baht

Department Manager 70,000 2,310,000 17,500 577,500 52,500 1,732,500

Assistant Deputy Managing  80,000 2,640,000 20,000 660,000 60,000 1,980,000
Director

Deputy Managing Director 100,000 3,300,000 25,000 825,000 75,000 2,475,000

Managing Director 200,000 6,600,000 50,000 1,650,000 150,000 4,950,000

Executive Board >200,000 >6,600,000 >50,000 >1,650,000 >150,000 >4,950,000

* Exchange rate 1USD = 33 Baht

Manager of Hire Purchase 125,000 800,000 800,000 1,800,000 75,000

Assistant Deputy Managing  < 150,000 <1,000,000 <1,000,000 < 2,500,000 < 120,000
Director

Deputy Managing Director < 1,200,000 <1,250,000 < 1,250,000 < 5,000,000 < 2,500,000

Managing Director < 2,500,000 < 2,500,000 < 2,500,000 < 10,000,000 < 20,000,000

Executive Board > 2,500,000 > 2,500,000 > 2,500,000 > 10,000,000 > 20,000,000

Unit : Baht

Authority to approve 
credit facilities Motorcycle Other CreditsOther Credits

Motorcycle
Big Bike

Used Car
(Second hand car)
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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. 

4. Do not seek personal or related person benefit 
from insider information or disclose confidential information 
to the Company’s competitors or any execution that might 
cause conflicts of the interest. 

5. Dedicate time and effort for the highest benefit  
of the Company. 

6. Have not been convicted of fraud or illegal activities 
either personal or on behalf of company. 

7. Perform his/her duty within the govern scope and 
responsibilities. 

In accordance with the Company’s Articles of Association, 
at each Annual General Shareholder’s Meeting, one third of 
the Directors are required to resign by rotation.  Then, Directors 
will be selected and appointed as per the Shareholders’ 
approval under the following procedures.  In case that  
the nominated Director was not the former Director, the 
Company will provide adequate personal profile for the 
Shareholders’ considerations.

(1)  Each Shareholder will have one vote for each 
share held. 

(2)  Each Shareholder may exercise up to the total 
amount of the votes entitled (as per above) in order  to elect 
of any one person being proposed for a Directorship, and 
may allocate or divide out the  total amount of votes entitled 
among several candidates. 

The candidate receiving the highest votes in the  
respective order of voting will be selected and appointed as 
a Director to complete the total number of Directors of the 
Company as agreed. In the event of two persons having the 
same highest number of votes that may result in a situation 
that the number of Directors of the Company exceeds the 
agreed total, then the Chairman will then have the deciding 
vote to elect only one person to be appointed as a Director.

• Nomination of Managing Director
 The Executive Board shall identify and propose 

qualified nominees to the the Nomination and Remuneration 
Committee’s consideration and further recommendation  
to the Board of Directors for approval. Nomination and  

Remuneration Committee shall consider on the candidates’ 
character, technical competence, and employment experiences 
that are useful to the Company. The successful candidate 
should well understand the Company’s business and share 
the Board’s operating philosophy in order to ensure that the 
Company’s goals are met.

• Nomination of 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).
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Unit: Million Baht

 Name of Auditor Auditor fee Non-audit service fee

M.R. & ASSOCIATES Co., Ltd. 3.24 None
(Mr. Akadet Pliensakul)  

 In 2019, 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 

7. Good Corporate Governance in other matters
During the years 2007 to 2019, 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. 

In 2019, the Company received 5 stars “Excellent”  
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.  

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.  

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.

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 2019, the Company and its subsidiaries paid auditor 

fee as follows:                                                                                                  

In 2014, Thai Investors Association presented the 
Company with an “Investors’ Choice Award” together with 
13 listed companies from total 528 listed companies in  
the Stock Exchange of Thailand. The Company has been 
awarded “Excellence” for Annual General Shareholders 
Meeting with score of 100% for the six consecutive years from 
2009 to 2014.

In 2016, Thai Investors Association presented the 
Company with an “Investors’ Choice Award” together with 
12 listed companies from total 565 listed companies in  
the Stock Exchange of Thailand. The Company has been 
awarded “Excellence” for Annual General Shareholders 
Meeting with score of 100% for the six consecutive years  
from 2009 to 2016.

Adoption of the Principles of Good Corporate 
Governance for Listed Companies 2017

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. 4/2019 dated 13 November 2019, the Company 
was reviewing and revising the Corporate Governance Policy 
to ensure in compliance with the CG Code.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sustainability Framework
For the sustainable growth of the Company and  

society, all management and employees committed to 
conduct the business based on the social responsibility 
philosophy and tried to cause the least possible adverse 
impact. The Company strives to be recognized as a success 
finance company and builds a sustainable society according 
to its Vision. 

• Vision
To be a leading service provider in motorcycle  

and automobile hire-purchase business with commitment 
to create values and develop sustainable growth based on 
responsibility to communities and society.

• Mission
To focus on creating corporate cultures and values 

of good corporate governance by adhering to the principles 
as follows;

1. Fully responsible for shareholders and all 
stakeholders in safe guarding of assets and 
maintaining the Company’s reputation. 

2. Attain trustworthy business operation through 
disciplined management together with  
awareness of current and possible risks.

3. Clear and transparent decision making process 
and procedures.

4. Treat all stakeholders equally as well as prevent 
any situations involving the conflicts of interest.

5. Take into consideration the responsibility to 
community and environment conservation.

• Values
1. Be leader in motorcycle and automobile 

hire-purchase business together with continue 
creating sustainable values for the shareholders.

2. Be a great workplace where employees are 
proud and encouraged to participate and seek 
for career progress.

3. Be a decent and responsible member that 
concern for community and society.

The Company realized that the Corporate Social 
Responsibility is to operate with business ethics together 
with social contribution for sustainable development. The 
Company places importance on all stakeholders’ interests 

and active participation of employees. This philosophy is 
incorporated in the Company’s code of conduct.

In an organizational level, the Company has determined  
a policy on good corporate governance which includes 
practices relating anti-corruption, in order to enhance the 
transparency of the Company’s operations and compliance 
with laws and regulations of regulatory agencies. The Company  
fosters employees’ work attitudes toward, integrity and  
accountability and strict compliance with the Company’s  
regulations. The Company also applies 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. 

- 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.
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• 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 
trafficking and discourage engaging in or accepting any form 
of bribery or corruption.

During the year 2019, 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 pro-

vides knowledge and understanding to new personnel in order 
to provide basic understand of the organization and enable 
them to adjust and create harmonize working environment. 

2.2 Training and development for the existing 
staff

The Company has established a plan for  
personnel development to encourage employees to meet 
the operational goals as well as to prepare them for the jobs 
(rotation) and promotion. These include the framework of 
development as follows;

- Development according to training by the  
position and years of service so the employees will be 
equipped to handle and manage for each position according 
the Company’s expectations.

- In-house Seminar, the experienced staff from 
various aspects will be assigned to be the trainers.

- Sending the staff to attend seminars outside 
the Company.

3. Health Care Project 
The Company recognizes importance of its employees’  

health and thus places great emphasis on promote good 
health and quality of life by set up the following programs 
continuously; 

- Annual medical check-up with check-up  
program that suitable for each staff’s age and job  
characteristic.

- Against Drugs program within the organization.
- Medical assistance benefits to relieve employee’s  

financial burden which related to medical 
treatment fees for both cases of in-patients and 
outpatients.

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

4. Employee disaster relief program
The relief program exists to help employees  

affected by natural disasters such as floods and rainstorms 
whose assets were destroyed to recover and replenish basic  
necessities in return to work and living.

On January 19, 2016, Thitikorn Plc. group in  
collaboration with the Company’s Executives and  
employees, had donated cash to assist the fire victim,  
Mr. Wittawat Meksong, the Nakhon Ratchasima branch’s 
Manager in the amount of Baht 145,000.

5. Safety workplace policy
The company places great emphasis on safety of  

workplace, fire drills and safety trainings has been continuously 
organized. The Company has set up working environment and 
facilities with sufficient safety equipment to ensure safety 
and healthy working environment, including provide Safety 
Riding training course as well as encourage helmet wearing.

6. Employee’s welfare and quality of life  
development program

The Company values employee’s quality of life, 
thus provide various benefits to support the welfare and  
development of employees together with the sustainable 
growth of the Company. 
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- Employee welfare fund is established to  
compensate employees who suffer bodily  
injury or property damage from accident (during 
working hours and off hours). 

- Funeral allowance fund is set up to grant  
allowance among members for the funeral 
expenses of an employee and of employees’ 
immediate family member.

- Group accident insurance is provided to  
compensate in the event of death, loss of sight 
or limb, or disability of an employee due to 
accident during 24 hours. The sum insured is 
in accordance with each employee’s position. 

- The scholarship for employees’ children is  
continually granted each year to the eligible  
dependent children of employees which are 
awarded for school years from kindergarten up 
to university level.

- Housing loan granted by Government Housing 
Bank in the amount of 100% of home appraisal 
value or purchase price with a low interest rate.

- Other welfare benefits including weddings  
ceremony, funeral ceremony for employee or 
employee’s immediate family member.

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

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

1. Ethical Business Operation: 
The Company has operated the business by 

adopting the principles of the good corporate governance 
to ensure transparency and audibility. Information are  
completely disclosed to shareholders and investors in  
a timely manner. The Company has developed channels  
for stakeholders to file complaints regarding operating  
results, poor service, any suspicions about any illegal or  
unethical conduct of management or employee via Investor@
tk.co.th or contact the Independent Directors via website 
http://www.tk.co.th.

2. Fair selection of business alliances:
The Company has established ethical practices  

for selection business alliances to ensure equal, fair,  
systematic and transparent treatment toward them based on 
fair benefit for both parties.

3. Adhering to trade agreement 
The Company treats creditors in accordance with 

the agreed conditions or trade agreements and also provides 

creditors with complete and correct information to prevent 
any impacts that may result in damage to the creditors  
or financial institution. The Company complies with loan 
agreement conditions including borrowing objective,  
repayment, collateral and others covenants. The Company 
will discuss with the creditor in advance if any foreseeable 
default risk.

4. No infringement of intellectual property
The Company respects other people’s intellectual 

property. Any business activities dealing with other’s  
intellectual property either copy, modify or publish have to be 
permitted by the owner. Intellectual property is not infringed 
if there is no commercial impact on the intellectual property 
owner because of the use.

• Corporate Social Responsibility in Community’s  
and Society’s Perspectives

1. The Company has constantly conducted CSR 
activities including collaboration with business 
alliances to conduct motorcycle safety riding 
training in order to educate riders for riding safely 
in accordance to the traffic laws. 

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

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

4. Donated motorcycle engines to var ious  
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. 
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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 develop-
ment 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. Prathama Phornprapha, Managing Director,  
Mr. Prapol Phornprapha, Director and Deputy 
Managing Director together with Executives  
dedicate donation to Ramathibodi Foundation 
to support the building of the new Chakri  
Naruebodindra Medical Institute, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital at Ramathibodi 
Foundation under the royal patronage of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
The donation is partly derived from TK & SPI 
MINI MARATHON activity to celebrate TK’s 45th 

Anniversary recently.
19. The Company collaborated with AP Honda Safety 

Driving Center to provide training for safe driving 
to TK staff from nationwide. Training objectives 
are to promote safe riding for motorcycles, road 
safety awareness and traffic rules following. The 
road safety training programs are divided into  
21 sessions, of which 900 staff have attended. 
The latest program was Honda Safety Riding 
Park Phuket (Basic Course) which includes both 
classroom and on-cycle instructions for basic 
motorcycle operation such as pre-riding safety  
inspection, proper posture, effective throttle 
motor controls and braking techniques. The goal 
is to reduce the accident involvement of TK staff 
who are motorcycle riders. 

20. On September 4, 2017 TK hosted a blood donation 
activity “Jak Kai Pu Hai Soo Jai Pu Rub” to raise 
the blood supply for Thai Red Cross Society. The 
activity was conducted in Bangkok and at branches 
in every region and received 107,000 cc. of blood. 
TK also contributed Baht 100,000 to the Thai Red 
Cross Society. 



| Annual Report 2019 | Thitikorn Public Company Limited198

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. 

22. 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.

23. TK Management presented a donation of  
225,000 Baht to Professor Dr. Parinya Sakiyalak,  
Vice Chairman and Ms. Weerawan Ruengniwatsai, 
Director of the Heart Foundation of Thailand  
under the Royal Patronage. The donation is partly 
derived from the charity mini-marathon “TK & SPI 
Fancy Free Style Run 2019” arranged since the 
beginning of the year. The charity run is an annual 
event organized for employees and Management 
of TK and SPI group to promote the concept of 
“Ying Wing Ying Hai Dai Kusol”. The donation will 
create an equal opportunity to receive a surgery, 
as a results reduce the probability of death and 
complication rates.

24. Ms. Prathama Phornprapha, Managing Director 
of Thitikorn Plc., together with Executives  
from SPI Group dedicated donation amounting  
to 500,000 Baht to Assoc. Prof. Visit Wamwanich, 
D i r e c to r  and  A s soc .  P ro f .  Che rdcha i 
Nopmaneejumruslers, Vice Director of Siriraj  
Hospital, to support the acquiring of patient 
waiting chairs. 

25. Executives and employees of Thitikorn Plc.,  
and related companies in SPI Group participated  
in an activity to build check dams for forest 
conservation at Khaonampu Nature and Wildlife  
Education Center, Kanchanaburi province.  
The participants joined together to plant forest 
trees such as Wild Mango, Teak, and Ebony trees  
by firing more than 1,000 seeds down to the  
ground. In addition, three check dams were built 
including two dry check dams and a wet check 
dam. TK and related companies in SPI Group 
strongly encourage executives and employees to 

participated in activities for making contributions 
to the community and realizing the importance 
of environmental conservation. 

26. Thitikorn Plc. presented a donation of 100,000 
Baht to The Princess Mother’s Charities Fund 
of Thailand to support “Run For Nurse 2019”  
activity. TK’s executives and employees, led by  
Mr. Praphol Phornprapha, Deputy Managing  
Director also participated in this mini-marathon 
event. Mr. Komkrit Thongdee from TK was  
a second place winner with a time of 42.58 
minutes. 

• Corporate Soc ia l  Respons ib i l i ty  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 2019, Mr. Prapol  
Phornprapha have emphasized the importance of protecting  
our environment. Environmental conservation programs  
and campaigns have been initiated and promoted  
continuously since 2018. Staff were encouraged to attend  
the programs in order to provide knowledge and training  
concerning environmental responsibility, safety and workplace  
environment.
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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, 2019, 
total number of participants was 1,851 persons or 57.6% of total employees, of which office waste 
were reduced by 25% from this activity. The Company also plans to promote these activities to 
the employees’ families in the future. 

- Training was arranged to provide knowledge and awareness concerning pollution effects on  
environment, marine life and human. 

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 in order to create road safety awareness and improve road safety 
among employees and families. For this year total participants were 227 persons.

- Basic fire fighting training was organized to enhance ability in preventing fires and reducing losses 
from fires. The program was attended by representatives from each unit totaling 61 persons.

Anti-corruption Policy 
The Board of Director’s meeting No. 4/2562 dated 

November 13, 2019 approved Anti-Corruption policy together 
with guidance, of which is incorporated in Good Corporate 
Governance principles of the Company.

The Company is determined to conducting business 
with transparency, in line with laws, against corruptions and 
in compliance with good corporate governance principles. 

1. Anti-Corruption written policy 
The Company has established Anti-Corruption 

written policy, approved by the Board of Directors, and  
incorporated in Good Corporate Governance principles of  
the Company and subsidiaries. 

The Board of Directors instructs all employees to 
strictly comply with law and regulations relating to fraud and 
corruption to increase confidence among stakeholders and 
enhance integrity and transparency business operation within 
the group and readiness to support anti-corruption activities.

1.1 Put in place risk assessment regarding unethical  
conduct within the organization as well as 
monitor, control and prevent corruption from 
all business transactions.

1.2 Disclose information of the policy in order to 
provide operational guideline to Management 
and employees to conform. The Company 
establish appropriate punishment system on 
Management or employees who commits or 
involves in the fraud, bribery or corruption. 

1.3 The policy must be emphasized through  
in-house trainings and meetings in order to 
affirm that all Management and employees 
intensively concerns and realizes the  
importance of distribution Anti-Corruption. 

1.4 Implement appropriate internal control  
systems and controls to prevent unethical 
conduct by Management or employees. 

1.5 Maintain appropriate financial reporting  
mechanisms that are accurate and transparent. 

1.6 This Anti-Corruption Policy covers 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 
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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 December 2, 2019, the Company arranged  
management meeting concerning practice guideline on 
the Company’s anti-corruption policies. Management has  
acknowledged and communication with emphasis 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.

3. Whistleblowing Policy
Thitikorn Plc. and its subsidiaries conduct business 

based on the principles of good governance with focusing on 
responsibility toward society, employees and all stakeholders  
by formulated written procedures on Whistleblowing,  
as approved by the Board of Directors. 

This is to provide channels of communication to 
the Directors, Executives, employees and other stakeholders 
to file complaints or report suspicious circumstances of fraud, 
unlawful activities and misconduct including those in violation 
of the law, rules, regulations, code of business conduct, or 
corporate governance principles to enhance transparent and 
fair business operations. The whistle-blowers’ information will 
be kept in confidential to protect the person from reprisals 
or retaliation

Reporting
Employee or other stakeholders can lodge complaints 

regarding any suspicious acts and illegal activities to the 
Whistleblowing Committee through the following channels.

1) Email : audit@tk.co.th
2) Post : sending a letter to 

Manager of Internal Audit Office
Thitikorn Public Company Limited
69 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, 
Bangkok 10240

3) Telephone number : 0 2310 7011, 0 2310 7110
4) Facsimile number : 0 2318 3339
5) Independent Director via website : www.tk.co.th
6) The Company’s secretary : f i ll ing 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.
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT

Report of the Audit Committee 

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

At the Board of Directors’ Meeting No. 4/2019 on 
November 13, 2019, whereas the Board of Directors including 
three Audit Committee members presented. The Committee 
using internal control assessment form and information gather-
ing from executives to assess the Company’s internal control 
system for the year 2019 covering 5 components, as follows.

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information & Communication
5. Monitoring Activities
The Committee viewed that the Company’s internal 

control system is adequate and appropriate without material 
defect based on the current business operations and is  
efficiently conducted by sufficient resources. Furthermore, the  
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 is appropriate. 

The Independent Director and Audit Committee  
shared a same comment with the Board of Directors. 

Five components of an internal control system are 
as follows;

1. Control Environment
The positive attitude toward internal control are 

established and maintained by the management and  
employees. Management has demonstrated a commitment 
to integrity and ethical values across the organization and 
consideration of each issue identified from the audit in a fair 
and transparent manner. 

The Company’s internal control system is  
adequate and appropriate for business undertakings, including;

- The Board of Directors oversee the business 
objectives to ensure that they are clearly defined and  
measurable to be a guidance for management and other 
employees.

- The board of directors oversee the line of roles 
and responsibilities of the board committees and management 
to be compliance with law and regulations. 

- The director is competent and has expertise 
in business and the Board of Directors consists of sufficient 
number of independent directors who are knowledgeable 
and independent.

- Management establish organization structure 
which support the effective and efficient business operations.

- Clear and appropriate authority delegation of 
authority among the Board of Directors, Management and 
staff is in place.

- Performance objectives and targets are reviewed 
regularly. The organization has processes of performance 
evaluation, incentive, reward for high performing employees 
and penalty for employee who engaged in misconduct.  
The processes are communicated to all level of management 
and employees.

- The Company developed written code of  
conduct to provide guidelines on acceptable behaviors for the  
Management and employees.

- The Company has an internal control system 
and a process to monitor performance by each function.  
In addition, the Internal Audit function independently conduct 
audit process and prepare an internal audit plan in response 
to various business risk levels and directly report to the Audit 
Committee.

- The Company has launched the Anti-corruption 
policy and written guideline which are regularly communicated  
to the Management and all staff for understanding and 
adherence. 

- The Audit Committee has regularly reviewed 
internal control system, approved annual audit plan and 
reviewed report on internal control matters, as well as made 
suggestions on improving effectiveness of internal control 
to prevent or mitigate any potential risks. The Committee  
concluded that in 2019, the Company’s internal control 
system has no material defect.
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2. Risk Assessment
The Company has placed emphasis on the 

risk management having appointed the Risk Management 
Committee to carry out the risk assessment of the business 
covering the whole organization as well as consistently  
evaluate and monitor risk assessment plans for various units in 
the Company. Communication system and risk management 
monitoring process are also established to ensure that the 
Management has evaluated the situations, the risk involved, 
along with its effect on corporate operations appropriately 
and in a timely manner. This also involves identifying ways 
to prevent, manage and trace for the root causes of risk and 
develop an action plan to mitigate risks. The result of such 
assessments needed to be submitted to the Board of Directors 
by the Risk Management Committee.

3. Control Activities
Control activities established by the Management are 

crucial to create confidence for the Company that employees  
at every level will use as guidelines and strictly follow.

- The Company has written policies which clearly 
indicate authority level of the management in each level.

- The Company has established a security of 
the information technology system and set the permission  
level for users by allowing only related persons to  
acknowledge the information and use of software programs 
as necessary. 

- For connected transaction, the Company has  
a policy indicated that transaction approval process has to be 
executed based on arm’s length principle and most beneficial 
to the Company.

4. Information & Communication
The Company has encouraged a continuous  

development of the information technology system to serve 
business expansion and facilitate employees to perform their 
tasks; as a result, increase efficiency in the operation. For 

security of the information technology system, permission 
levels have been granted to restrict access to information in 
various units. Data backup has been performed annually at 
Sukhapiban 3 Data center.

5. Monitoring Activities
The Company has established monitoring and 

evaluation system to ensure that every unit possesses efficient 
and effective internal control system and carry out matters 
according to the established procedure at all times.  
The Management to report the facts and circumstances of  
significant fraudulent act, illegal acts and the other circumstance  
that impact over reputation and financial status of the 
Company to the Board of Directors together with proposed  
corrective action in a timely manner.

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 and 
acting as the Manager of Internal Audit Office. 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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Measurement or procedure for 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 a connected transaction within the group 
of companies that may result in potential conflict of interest, 
the Company would follow act, notifications from 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 to the audited  
financial statements.
Audit Committee’s Comments on Connected Transactions  

The Audit Committee has reviewed connected  
transactions based on the appropriateness of such transactions 
in accordance to general business nature and to maximize 
benefit of the Company as well as comparing with the fair or 

market price. According to Audit Committee reviews, the 
comments are as follows:

 Transactions with S.P. International Co., Ltd.  
represented 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. Purchase of vehicles for high purchasing, 
purchase of vehicles, commission on vehicle for high  
purchasing, vehicle maintenance expenses, fuel expenses, 
utilities expenses, stationery and printing expenses were  
at cost price.

 Transaction with SPSU Plc. represented warehouse 
rental contract with lower rental fee compared to fair market 
price and purchase of stationery at the agreed prices.

 Transactions with Toyota Pathumthani Toyota’s 
dealer Co., Ltd. consisted of purchase of vehicles for high 
purchasing, commission on vehicle for high purchasing and 
vehicle maintenance expenses were at market price.

 Transaction with Lexus Bangkok Co., Ltd. were 
vehicle maintenance expenses at the agreed rate.       

 Transaction with Napas Co., Ltd. were transportation 
service fee at the agreed rate. 

 Transaction with Software Development Co., Ltd. 
consisted of  network system service fee, stationery and 
printing expenses, purchase of computer software, purchase 
of computer hardware and other expenses at the agreed 
price.

 Transaction with Miss Prin Phornprapha represented 
3 years branch office rental contract with lower rental fee 
compared to fair market price. 

 Transaction with Siam Brewery Co., Ltd. represented 
5 years car rental contract at the agreed rate.
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS     

In 2019, the deceleration in Thailand’s economic 
growth resulted from decline in export figures which could 
not maintain its momentum for the fourth consecutive year 
after reported growth during 2016-2018.  In 2019, export figures 
were recorded at a negative 2.8 percent attributed mainly to 
the trade tensions between the United States and China 
together with the Baht’s appreciation during the past three 
years.  Thai Baht rose from 35.8 Baht per US dollar in beginning 
of 2017 to 30.59 Baht per US dollar in late 2019, hurting  
exports sector which accounted for 70% of GDP due to loss 
of price competitiveness.  For the year 2019, average crude 
oil price (WTI) was USD 57.05 per Barrel, which decreased 
from USD 64.90 per Barrel in 2018, resulted in lower prices 
of major agricultural products.  Thailand exported 9.5 million 
tons of rice or 14.3 % decrease from last year, which made 
Thailand the world second-largest rice exporter after India 
for fourth consecutive year.  Severe drought events incurred 
since second half of 2018 and is predicted to be worse in 
2020 or the worst drought in 50 years directly affected the 
agricultural sector.  Thai household debt persistently high 
level at 79.1% of GDP in third quarter of 2019, resulted in the 
decline in domestic consumption particularly low-income 
households, which are the majority of Thai population.    
Tourism sector, an important source of revenue, accounted 
for 1.95 trillion Baht or 12% of GDP in 2019, continued grow 
4.12% from the previous year.  The Ministry of Tourism and 
Sports reported number of tourists of 39.77 million (up 4.06%)  
in 2019 and expected to be 40.8 million (up 2.5%) in 2020 
by launching a campaign to boost tourists in secondary  
provinces.  Investment application value received by Board 
of Investment during the year 2019 was 756,100 million Baht 
or decreased by 16.7%.  Last year, Thai general election was 
held and the elected government has formulated a policy 
on government spending on infrastructure projects worth  
1.47 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 
Bangkok’s mass-transit 9 projects, high-speed rail linked 
3 Airport project, Double-track rail network extension-  

Airport Rail Link and high-speed rail project linking Bangkok 
and Nakhon Ratchasima,  three Motorways construction and 
Eastern Economic Corridor Development Project, however, 
these projects have made slow progress.  In 2019, Thai economy 
grew at 2.4% from the previous year compared with 4.1% 
growth in 2018.

In 2019, motorcycle market contracted for the second 
consecutive year whereas automobile market could not 
maintain its growth momentum for the third consecutive year.  
Motorcycle sales was 1,719,373 units or 3.9% decreased  
form 1,788,459 units in 2018, while automobile sales were 
1,007,552 units or 3.3% decreased from 1,041,739 units  
in 2018.

Major motorcycle and car manufacturers forecast 
motorcycle and automobile sales for 2020 to be 1,700,000 units 
and 940,000, respectively. 

At the end of 2019, net hire purchase receivables, 
loan receivables, nano finance receivables and micro finance 
receivables were totaling 7,438.6 million Baht or 20.6%  
decreased from 9,372.5 million Baht in the previous year.   
Net motorcycle hire purchase receivables were 6,940.4 million 
Baht, 22.0% decreased from 8,897.2 million Baht in 2018.   
Net automobile hire purchase receivables were 310.2 million 
Baht, 21.4% decreased from 394.6 million Baht in 2018.   
Net loan receivables were 187.0 million Baht, 133.7%  
increased from 80.0 million Baht and nano finance receivables 
were 0.56 million Baht, 8.2% decreased from 0.61 million 
Baht in 2018.  Since the third quarter 2019, the Company 
started booking micro finance receivables and at the end  
of 2019 the receivables were 0.44 million Baht.

Operating results
Revenue 

For 2019 Thailand automotive industry, motorcycle 
market could not maintain its momentum after reported 
growth during the past two years with a sales drop of 3.9% 
and automobile sales decreased by 3.3% from the previous 
year.  The Company’s total revenues were 3,719.1 million 
Baht, decreased 3.9% from 3,871.8 million Baht in the  
previous year. The Company’s revenues by category are  
as follows;  
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 2019 2018 2017

 Million    % Million %   Million    %
 Baht  Baht  Baht

Hire-purchase income          
Motorcycle hire-purchase 2,945.8 79.2 3,141.3 81.1 2,856.1 78.2  -6.2  10.0
Automobile hire-purchase      20.8   0.5      29.0   0.8     34.7   0.9 -28.3 -16.4
    Total hire-purchase income 2,966.6 79.7 3,170.3 81.9 2,890.8  79.1  -6.4    9.7

Loan receivables / Nano finance        
Loan receivables 17.0 0.5 21.7 0.6 22.3 0.6 -21.7 -2.7
Nano, micro finance receivables 0.2   0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 100.0 -50.0

Other income        
Sales of merchandises      4.3  0.1      9.7   0.2   11.1  0.3 -55.7 -12.6
Fee income     62.6   1.7     52.8   1.4    49.4  1.4  18.6    6.9
Bad debt recovery   259.7   7.0    224.1   5.8  271.4  7.4 -17.4  -17.4
Others *   408.7  11.0    393.1  10.1   408.4  11.2    4.0    -3.7
          Total other income   735.3  19.8    679.7  17.5   740.3  20.3          8.2    -8.2

            Total revenues 3,719.1 100.0  3,871.8 100.0 3,653.6 100.0   -3.9     6.0

%

% YOY
19-18

%

% YOY
18-17

Remark  *  Others includes bad debt recovery, 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 2019, total hire-purchase income was 2,966.6 million 
Baht, decreased 6.4% from 3,170.3 million Baht in the  
previous year.  Motorcycle hire-purchase income was  
2,945.8 Million Baht, decreased 6.2% from 3,141.3 million Baht 
in the previous year.  Automobile hire-purchase income was 
20.8 Million Baht, decreased 28.3% from 29.0 million Baht in 
the previous year. The Company policy was not to expand 
automobile hire-purchase business due to its yield much less 
than motorcycle hire-purchase.  Income from loan receivables 
was 17.0 million Baht and incomes from nano finance  
and micro finance were 0.2 million Baht, respectively.  Other 
income was 735.3 million Baht, increased 8.2% from  
679.7 million Baht in the previous year from higher bad debt 
recovery and other fee incomes. This mainly due to the 

Company’s policy to accelerate debt collection especially 
from large long outstanding receivable accounts, in addition 
collection unit was established for direct responsibility on 
this matter. In 2019, hire-purchase income was accounted for 
79.7%, incomes from loan receivables, nano finance and 
micro finance were accounted for 0.5%, and other income 
was accounted for 19.8% 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 together with effective business 
operations management.  The 2019 selling and administrative 
expenses was lower than the previous year as shown below:  

% YOY
19-18

% YOY
18-17 2019 2018 2017Million Baht

Cost of sales        5.1        9.5      10.8 -46.3 -12.0

Selling and administrative expenses 1,861.8 2,154.2  2,023.7 -13.6     6.5

Bad debt and provision for doubtful accounts 1,093.8  1,066.8    903.0     2.5   18.1

Finance cost     125.3     129.3    111.8    -3.1   15.7

                   Total expenses  3,086.0   3,359.9  3,049.3    -8.2    10.2
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In 2019, the Company total expenses were 3,086.0 
million Baht, decreased 8.2% from 3,359.9 million Baht  
in the previous year. Costs of sales (motorcycles) was 
5.1 million Baht.  Selling and administrative expenses were 
1,861.8 million Baht, decreased 13.6% from 2,154.2 million Baht 
in the previous year due to effective corporate management.  

Bad debt and provision for doubtful accounts for 2019 
was 1,093.8 million Baht, increased 2.5% from 1,066.8 million 
Baht in the previous year.  This resulted by the Company’s 
policy to accelerate write off of bad debt and doubtful  
accounts for several consecutive years.  Since 2018, 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.

In 2019, the Company average cost of borrowing was 
3.0% per annum, interest expenses was 125.3 million Baht, 
decreased 3.1% from 129.3 million Baht in the previous year, 
due to efficient management of funds. 

 
Net profit 

In 2019, the Company net profit was 504.5 million 
Baht, increased 25.8% from 401.1 million Baht in the previous 
year.  Increase in net profit resulted by higher income from 
bad debt recovery and collection fee due to the Company’s 
policy to accelerate debt collection especially from large 
long outstanding receivable accounts by establishing direct 
responsible collection unit.  

Profitability Ratios

Interest Income (%) 35.9 34.8 34.9

Motorcycle hire purchase 37.2 36.3 37.1

Automobile hire purchase 5.9 6.2 5.9

Loan receivables and Nano & micro finance receivables 23.8 25.9 23.5

Interest rates (%) 3.0 2.7 2.7

Motorcycle hire purchase 3.0 2.7 2.7

Automobile hire purchase 3.0 2.7 2.7

Loan receivables and Nano & micro finance receivables 3.0 2.7 2.7

Spread (%) 32.9 32.1 32.2

Motorcycle hire purchase 34.2 33.7 34.5

Automobile hire purchase 2.9 3.5 3.3

Loan receivables and Nano & micro finance receivables  20.8 23.2 20.8

 2019 2018 2017

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

Financial Status 

Assets
At the end of 2019, the Company total assets were 

9,163.3 million Baht, decreased 13.4% from 10,578.4 million 

Baht in the previous year.  The major decrease was from hire 
purchase receivables especially motorcycle hire purchase 
receivables which were in line with motorcycle industry 
contraction.   



209Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2019 |

% YOY
19-18

% YOY
18-17 2019 2018 2017Million Baht

Motorcycle hire-purchase receivables -net 6,940.4 8,897.2 8,400.0 -22.0 5.9

Automobile hire-purchase receivables -net    310.2    394.6    545.2 -21.4 -27.6

Total hire-purchase receivables - net 7,250.6 9,291.8 8,945.2 -22.0 3.9

At the end of 2019, the Company net hire-purchase 
receivables outstanding was 7,250.6 million Baht, decreased 
22.0% from 9,291.8 million Baht in the previous year. 
Net motorcycle hire- purchase receivables outstanding was 
6,940.4 million Baht, decreased 22.0% from 8,897.2 million 
Baht in the previous year, while net automobile hire-purchase 
receivables outstanding was 310.2 million Baht, decreased 
21.4% from 394.6 million Baht in the previous year.  Net loan 
receivables was 187.0 million Baht, increased 133.7% from 
80.0 million Baht in the previous year. Nano finance receivables 
was 0.56 million Baht, decreased 8.2% from 0.61 million Baht 
in the previous year. Micro finance business has been launched 
in the third quarter of 2019 in Myanmar and at the end of 
2019, micro finance receivables was 0.44 million Baht.

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  
650,000 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 2019 loan loss reserve 
was provided at 632.5 million Baht together with 1.0% general 
reserve of 77.1 million Baht (prepared for TFRS 9 application) 
resulted in total loan loss reserve of 709.6 million Baht or 
8.7% of net hire-purchase receivables (193.5% coverage ratio) 
compared with 4.5% of more than 3 months overdue  
receivables. 

For the year 2019, 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

Current 5,149.4    63.2  7,013.5  70.3 6,368.8 66.4

Overdue = 1 month 1,277.3    15.7  1,343.3  13.5 1,414.7 14.8

Overdue 2-3 month 1,354.7    16.6  1,208.0   12.1 1,347.7 14.1

Overdue 4-6 month    333.9     4.1     384.2    3.9    444.0  4.6

Overdue 7-12 month     31.5      0.4       19.8    0.2        7.0   0.1

Overdue >12 month        1.3     0.0         0.2    0.0        3.9   0.0

                  Total receivables - net 8,148.1 100.0    9,969.0 100.0  9,586.1 100.0

 2019 2018 2017

 Value % Value % Value %
Account receivables

In 2019, account receivables overdue less than 
3 months represented 95.5% of total receivables, decreased 
from 95.9% in the previous year. Account receivables  
overdue more than 3 months increased to 4.5% from 4.1% 
in 2018 due to economic slowdown which effect receivables 
quality. However, the Company has policy to focus on  
customers’ credit quality for its loan origination, to accelerate 
debt collection especially from large long outstanding  

receivable accounts by establishing direct responsible collection 
unit and  to accelerate write off of bad debt.

Liabilities  
In 2019, 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.
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At the end of 2019, the Company had total liabilities 
of 3,839.7 million Baht, decreased 30.2% from 5,500.7  
million Baht in the previous year. The ratio between long 
term fixed interest rate borrowing (including the amount due 

within one year) vs short term borrowing for 2018 and 2018 
stood at 95:5 and 98:2, respectively. Details of borrowing  
by types over the last three years are as follows: 

Bank overdrafts 18.8 0.6 27.8 0.6 65.2 1.4

Promissory notes 144.4 4.3 70.1 1.4 642.8 13.5

Debenture 2,870.0 85.7 4,620.0 93.2 4,000.0 84.2

Long term loan 314.3 9.4 237.3 4.8 40.2 0.9  

                               Total    3,347.5 100.0   4,955.2 100.0  4,748.2 100.0

 2019 2018 2017

 Value % Value % Value %
Type of Loans

Unit: Million Baht

Shareholders’ Equity
The Company profitable resulted by stringent credit 

approval process and expertise.  The Company paid out 2018 

dividend to shareholders in the amount of 225.0 million Baht 
on May 15, 2019.  Change in shareholders’ equity during the 
fiscal years is as follows:   

% YOY
19-18

% YOY
18-17

 2019 2018 2017Million Baht

Equity  Balance as at the beginning of the year 5,077.8 4,940.4 4,705.0 2.8 5.0
Add  Non-controlling interests 5.3       0.5        5.3 960.0 -90.6
Add  Total comprehensive income for the year 465.5    396.8    455.1 17.3 -11.4
Less  Dividend paid 225.0    260.0     225.0 -13.5 15.6
Equity  Balance as at the end of the year 5,323.6 5,077.8   4,940.4 4.8 2.8

At the end of 2019, shareholders’ equity stood at 
5,323.6 Million Baht, increased 4.8% from 5,077.8 million Baht 
in the previous year, while retained earnings was 3,825.6 

Auditor Fee
In 2019, the Company and its subsidiaries auditor fee is as follows:

million Baht, increased 7.9% from 3,546.1 million Baht in the 
previous year.  Debt to equity ratio (D/E) in 2019 and 2018 
were 0.7 times and 1.1 times respectively. 

Unit: Million Baht

M.R.& ASSOCIATES Co., Ltd. 3.24 None
(Mr. Akadet  Pliensakul)  

 Name of Auditor Auditor fee Non-audit service fee
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REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ 
RESPONSIBILITIES FOR FINANCIAL REPORT

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

The Board has assigned the Audit Committee to review the quality of financial reports, the internal control system, 
nomination and remuneration of auditor as well as recommendations by the Audit Committee had been regularly provided 
and reviewed by the board of Directors, for reasonable assurance that the preparation of the accounting information is correct.

The Board of Directors believes that the Company overall internal control system has functioned up to a satisfactory  
level and rendered credibility and reliability to Company financial statement and its Subsidiaries for the year ended  
31 December 2019, 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

1 
 

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, 2019, 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, 2019, 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, 2019, 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, 2019, 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.
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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 hire purchase of motorcycle and automobile as well as 
the related or similar lending (loan) activities 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 processing 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, cut-
off 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. 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 27, 2020
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONTHITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018

ASSETS

Note 2019 2018 2019 2018

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 5 1,021,212       438,013          845,911          257,806          

Trade receivables

-   Current portion of hire-purchase contract receivables - net 2, 6 4,089,880       4,695,851       3,109,502       3,940,958       

-   Current portion of loan receivables - net 6 140,902          60,860            133,613          53,978            

-   Nano finance receivables - net 6 566                 619                 -                  -                  

-   Microfinance receivables - net 6 441                 -                  -                  -                  

-   Other trade receivables 7 55,468            88,402            54,558            87,236            

Receivables from and short-term loans to related parties 4 -                  -                  618,059          623,870          

Current portion of long-term loans to other parties 11 -                  55,225            -                  55,225            

Merchandises 406                 1,184              240                 1,015              

Asset foreclosed - net 8 173,568          200,036          173,568          200,036          

Other current assets 28,385            40,028            19,158            34,327            

Total Current Assets 5,510,828       5,580,218       4,954,609       5,254,451       

NON-CURRENT ASSETS

Restricted deposits at financial institutions 9 33,610            34,382            -                  -                  

Hire-purchase contract receivables - net 6 3,160,736       4,595,974       2,519,421       4,033,117       

Loan receivables - net 6 46,065            19,160            35,894            7,575              

Investments in subsidiaries accounted for using the cost method 10 -                  -                  305,835          305,835          

Long-term loans to other parties - net 11 47,350            2,805              47,350            2,805              

Property, plant and equipment - net 4, 12, 24 154,659          154,001          119,463          133,209          

Intangible assets - net 4, 13, 24 9,227              6,346              7,081              6,080              

Deferred tax assets 22 153,742          138,402          151,052          135,812          

Property for lease - net 14 18,113            18,517            -                  -                  

Assets not used in operations 14 14,282            14,282            5,708              5,708              

Other non-current assets 14,710            14,353            10,190            10,046            

Total Non-Current Assets 3,652,494       4,998,222       3,201,994       4,640,187       

TOTAL ASSETS 9,163,322       10,578,440     8,156,603       9,894,638       

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

In Thousand Baht

Consolidated The Company Only

6
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITIONTHITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Note 2019 2018 2019 2018

CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions 15 163,188          97,966            20,831            36,184            

Trade payables 21,445            115,218          13,895            107,501          

Current portion of long-term loans 16 239,475          137,873          -                  -                  

Current portion of debentures 17, 25 1,800,000       2,150,000       1,800,000       2,150,000       

Payables to and short-term loans from related parties 4 48,328            50,180            535,201          480,683          

Income tax payable 81,180            56,429            37,732            28,829            

Deposits and advances from customers 161,644          135,278          121,635          94,438            

Accrued expenses and other current liabilities

-   Accrued sales promotions and rewards 56,312            86,053            45,322            78,687            

-   Others 86,652            70,591            77,088            63,997            

Total Current Liabilities 2,658,224       2,899,588       2,651,704       3,040,319       

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term loans - net of current portion 16 74,835            99,400            -                  -                  

Debentures - net of current portion 17, 25 1,070,000       2,470,000       1,070,000       2,470,000       

Liability for post-employment benefits 18 36,625            31,666            30,919            26,149            

Total Non-Current Liabilities 1,181,460       2,601,066       1,100,919       2,496,149       

Total Liabilities 3,839,684       5,500,654       3,752,623       5,536,468       

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Share capital - common shares, Baht 1 par value

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          

Premium on shares 19 972,987          972,987          972,987          972,987          

Retained earnings 

-   Appropriated for legal reserve 19 50,000            50,000            50,000            50,000            

-   Unappropriated  2 3,825,603       3,546,123       2,880,993       2,835,183       

Other component of equity

-   Difference on financial statement conversion of subsidiaries (43,749)           (4,813)             -                  -                  

-   Gain on change in proportion of investment in subsidiary 10 2,362              2,362              -                  -                  

Equity attributable to Owners of the Parent 5,307,203       5,066,659       4,403,980       4,358,170       

Non-controlling interests 16,435            11,127            -                  -                  

Total Shareholders’ Equity 5,323,638       5,077,786       4,403,980       4,358,170       

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 9,163,322       10,578,440     8,156,603       9,894,638       

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

In Thousand Baht

Consolidated The Company Only

7
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Note 2019 2018 2019 2018

REVENUES

Interest income on hire purchase 2 2,966,601       3,170,291       2,481,715       2,881,234       

Interest income on loan 17,007            21,676            14,024            19,231            

Interest income on nano finance 143                 158                 -                  -                  

Interest income on microfinance 14                   -                  -                  -                  

Sales of merchandises 4,263              9,723              4,263              9,723              

Other income 4, 20 731,115          669,977          765,628          685,329          

Total Revenues 3,719,143       3,871,825       3,265,630       3,595,517       

EXPENSES

Cost of sales 5,067              9,487              5,067              9,487              

Distribution costs 3                     151                 3                     151                 

Administrative expenses 4, 13, 18, 28 1,861,774       2,154,192       1,763,031       2,051,144       

Bad debt and provision for doubtful accounts 1,093,853       1,066,780       1,040,585       1,038,775       

Finance costs 4 125,318          129,291          117,935          135,313          

Total Expenses 3,086,015       3,359,901       2,926,621       3,234,870       

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE 633,128          511,924          339,009          360,647          

Income Tax Expense 2, 22 123,340          110,320          68,199            76,068            

PROFIT FOR THE YEAR 2 509,788          401,604          270,810          284,579          

Other Comprehensive Loss

Item that will be subsequently reclassified to profit or loss

-  Difference on financial statement conversion of subsidiaries (38,936)           (4,290)             -                  -                  

Other Comprehensive Loss for the Year (38,936)           (4,290)             -                  -                  

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 2 470,852          397,314          270,810          284,579          

Profit Attributable to:

Owners of the parent 2 504,480          401,056          270,810          284,579          

Non-controlling interests 5,308              548                 -                  -                  

Profit for the Year 509,788          401,604          270,810          284,579          

Total Comprehensive Income Attributable to:

Owners of the parent 2 465,544          396,766          270,810          284,579          

Non-controlling interests 5,308              548                 -                  -                  

Total Comprehensive Income for the Year 470,852          397,314          270,810          284,579          

Basic Earnings per Share (Baht) 2 1.009              0.802              0.542              0.569              

Weighted average number of common shares 500,000,000   500,000,000   500,000,000   500,000,000   

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

In Thousand Baht

Consolidated The Company Only

8

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

Issued and Appropriated

Fully Paid-up Premium on for Legal

Note Share Capital Shares Reserve Unappropriated Total

Beginning Balance as at January 1, 2018 2 500,000             972,987             50,000               2,810,604          4,333,591          

Payment of dividends 23 -                     -                     -                     (260,000)            (260,000)            

Total comprehensive income for the year 2 -                     -                     -                     284,579             284,579             

Ending Balance as at December 31, 2018 2 500,000             972,987             50,000               2,835,183          4,358,170          

Payment of dividends 23 -                     -                     -                     (225,000)            (225,000)            

Total comprehensive income for the year -                     -                     -                     270,810             270,810             

Ending Balance as at December 31, 2019 500,000             972,987             50,000               2,880,993          4,403,980          

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

The Company Only (In Thousand Baht)

Retained Earnings 

10

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

2019 2018 2019 2018

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax expense 633,128           511,924           339,009           360,647           

Adjustments

Depreciation and amortization 54,061             57,076             45,214             50,870             

Expenses for post-employment benefits 12,512             2,880               10,587             2,478               

Unrealized gain on exchange rate (113)                (146)                (434)                (146)                

Bad debt and provision for doubtful accounts 1,093,853        1,066,780        1,040,585        1,038,775        

Decrease in allowance for diminution in value of asset forclosed (5,987)             (22,775)           (5,987)             (22,775)           

Loss (gain) on sales of investment in subsidiary -                  3,636               -                  (467)                

Gain on sales of equipment (5,671)             (2,296)             (5,671)             (2,152)             

Loss on written-off asset -                  878                  -                  878                  

Interest income from trade receivables (2,983,765)      (3,192,125)      (2,495,739)      (2,900,465)      

Other interest income (9,091)             (6,345)             (40,968)           (36,880)           

Interest expense 125,318           129,291           117,935           135,313           

Decrease (increase)  in operating assets :

Trade receivables - hire-purchase contract receivables 1,039,649        (1,246,899)      1,386,931        (869,925)         

Trade receivables - loan receivables (241,403)         3,656               (242,330)         9,703               

Trade receivables - nano finance receivables (12)                  48                    -                  -                  

Trade receivables - microfinance receivables (450)                -                  -                  -                  

Trade receivables - other 32,934             (12,336)           32,678             (12,464)           

Other receivables from related parties -                  -                  (595)                (1,429)             

Merchandises 778                  5,711               775                  5,561               

Asset foreclosed 32,455             51,292             32,455             51,292             

Other current assets 11,553             (9,286)             15,087             (5,737)             

Other non-current assets (245)                (1,045)             (144)                (278)                

Increase (decrease) in operating liabilities :

Trade payables (93,773)           24,385             (93,606)           19,754             

Other payables to related parties (40)                  811                  2,752               (718)                

Deposits and advances from customers 26,366             32,204             27,197             12,067             

Accrued expenses and other current liabilities (5,062)             14,475             (11,184)           11,618             

Liability for post-employment benefits (7,553)             (10,819)           (5,817)             (9,591)             

Other non-current liabilities -                  (3,536)             -                  -                  

(290,558)         (2,602,561)      148,730           (2,164,071)      

Interest received from trade receivables 3,026,002        3,182,968        2,547,751        2,900,787        

Income tax paid (114,041)         (124,281)         (74,536)           (107,306)         

Net Cash Provided by Operating Activities 2,621,403        456,126           2,621,945        629,410           

In Thousand Baht

Consolidated The Company Only

11

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

STATEMENTS OF CASH FLOWS
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018

2019 2018 2019 2018

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES         

Decrease (increase) in restricted deposits at financial institutions 772                  (5,709)             -                  -                  

Increase in short-term loans to related party -                  -                  (94,239)           (189,484)         

Collections from short-term loans to related party -                  -                  95,000             153,000           

Increase in investment in subsidiaries -                  -                  -                  (101,922)         

Increase in long-term loans to other parties (55,863)           (2,500)             (55,863)           (2,500)             

Collections from long-term loans to other parties 66,543             9,071               66,543             9,071               

Purchases of fixed assets (51,292)           (48,177)           (29,371)           (42,370)           

Proceeds from sales of equipment 6,215               2,823               6,786               2,680               

Purchases of intangible assets (6,326)             (2,112)             (4,091)             (1,999)             

Proceeds from sales of investment in subsidiary - net of subsidiary's cash divested by 

Baht 256 thousand for consolidated in 2018 -                  211                  -                  467                  

Other interest received 9,181               7,286               46,695             32,861             

Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities (30,770)           (39,107)           31,460             (140,196)         

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions 65,656             (609,907)         (14,919)           (569,154)         

Increase in short-term loans from related parties -                  12,412             138,000           110,000           

Repayments of short-term loans from related parties -                  (4,833)             (86,300)           (74,000)           

Increase in long-term loans 321,150           269,035           -                  -                  

Repayments of long-term loans (244,113)         (72,000)           -                  -                  

Issuances of debentures 400,000           820,000           400,000           820,000           

Redemption of debentures (2,150,000)      (200,000)         (2,150,000)      (200,000)         

Increase in non-controlling interests -                  48                    -                  -                  

Interest paid (136,191)         (122,281)         (127,081)         (131,648)         

Dividends paid (225,000)         (260,000)         (225,000)         (260,000)         

Net Cash Used in by Financing Activities (1,968,498)      (167,526)         (2,065,300)      (304,802)         

DIFFERENCE ON FINANCIAL STATEMENT CONVERSION OF SUBSIDIARIES (38,936)           (4,290)             -                  -                  

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 583,199           245,203           588,105           184,412           

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year 438,013           192,810           257,806           73,394             

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 1,021,212        438,013           845,911           257,806           

Supplementary disclosures of cash flow information

a.  Cash and cash equivalents at end of year

Cash in hand 24,290             22,357             21,032             16,206             

Current accounts at banks 97,863             69,210             44,854             19,756             

Savings deposits at banks 649,054           346,446           530,025           221,844           

Fixed deposits at banks 250,005           -                  250,000           -                  

Total 1,021,212        438,013           845,911           257,806           

b.  Non-cash transactions

Purchases of fixed assets by means of payables 122                  1,116               122                  1,116               

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.

In Thousand Baht

Consolidated The Company Only

12
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

13

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 Percentage of Direct and
(In Thousand Baht) Indirect Holdings (%)

December 31, December 31, December 31, December 31,
Name of Companies Type of Business 2019 2018 2019 2018

C. V. A. Co., Ltd. Hire-purchase motorcycle 

business and related services 

including vehicle modification 

services

50,000 50,000 99.99 99.99

Chayapak Co., Ltd. Hire-purchase automobile 

business

40,000 40,000 99.99 99.99

TK Ngern Tan Jai 

Co., Ltd. 

Nano finance business 50,000 50,000 99.99 99.99

Sabaidee Leasing 
Co., Ltd. (Lao PDR)

Hire-purchase motorcycle 

business

41,061* 41,061* 80.50 80.50

Suosdey Finance PLC. 

(Cambodia)

Hire-purchase motorcycle 

business

132,209** 132,209** 99.95 99.95

Mingalaba Thitikorn 

Microfinance Co., Ltd. 

(Myanmar)

Microfinance business 4,705*** 4,705*** 99.00 99.00

 

*KIP 10,250 million ** USD 4 million *** Kyat 200 million

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

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

14

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 (“TFAC”), 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, 2019, the Group had adopted Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial 
Reporting Standards (TFRS), Thai Accounting Interpretation (TSIC), and Thai Financial Reporting 
Interpretation (TFRIC), newly issued and revised by TFAC, which became effective from the accounting 
period starting on or after January 1, 2019. The aforesaid adoption of newly issued and revised TAS and 
TFRS as well as TSIC and TFRIC did not have any material effect on the Group.

Subsequently, TFAC issued several Notifications which were announced in the Royal Gazette during 
2019 regarding the revision and issuance of new TAS and TFRS as well as TSIC, TFRIC and accounting 
guidance with effective from the accounting period beginning on or after 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 new and revised TAS and TFRS as well as TSIC, TFRIC and 
accounting guidance are as follows:

TAS 1 Presentation of Financial Statements
TAS 2 Inventories
TAS 7 Statement of Cash Flows
TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 Events after the Reporting Period
TAS 12 Income Taxes
TAS 16 Property, Plant and Equipment
TAS 19 Employee Benefits
TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance
TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 23 Borrowing Costs
TAS 24 Related Party Disclosures
TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
TAS 27 Separate Financial Statements
TAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TAS 32  Financial Instruments: Presentation
TAS 33 Earnings per Share
TAS 34 Interim Financial Reporting
TAS 36 Impairment of Assets
TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
TAS 38 Intangible Assets
TAS 40 Investment Property
TAS 41 Agriculture
TFRS 1 First-time adoption of Thai Financial Reporting Standards
TFRS 2 Share-based Payment
TFRS 3 Business Combinations
TFRS 4 Insurance Contracts
TFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

15

TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
TFRS 8 Operating Segments
TFRS 9 Financial Instruments
TFRS 10 Consolidated Financial Statements
TFRS 11 Joint Arrangements
TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
TFRS 13 Fair Value Measurement
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 16 Lease
TSIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures
TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs
TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities
TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 29 “Financial 

Reporting in Hyperinflationary Economies”
TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 Service Concession Arrangements
TFRIC 14 TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding 

Requirements and their Interaction
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21 Levies
TFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
TFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
Accounting guidance Exemptions for businesses under common control: first-time 

adoption of Thai financial reporting standards

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, TFRIC and accounting guidance with effective in 2020, except: 

TFRS 9 Financial Instruments (and other related standards)

TFRS 9 specifies the methods that the entity shall classify and measure its financial assets, financial 
liabilities, and contracts to purchase or sell the non-financial items. TFRS 9 is divided into the following 
three parts:
1. Classification and measurement
2. Impairment
3. Hedge accounting

Financial assets shall be classified and measured with respect to the business model on asset management 
and characteristics of the asset’s contractual cash flows which is divided into three categories i.e. 
amortized cost, fair value through other comprehensive income, and fair value through profit or loss. 
Upon changes in business model on financial asset management are known, the affected financial assets 
shall be considered for proper reclassification.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

16

Financial liabilities shall be classified and measured at amortized cost except for financial liabilities 
measured at fair value through profit or loss (such liabilities include derivative liabilities). 
Reclassification of financial liabilities is prohibited.

Impairment of financial assets shall be recognized in the following stages:
1. Stage 1: the 12-month expected credit loss shall be recognized in profit or loss. Interest income (if 

any) shall be calculated base on gross carrying amount without netting the allowance for expected 
credit loss.

2. Stage 2: upon significant rise in credit risk and not being at low level, the entity shall recognize the 
full lifetime credit loss in profit or loss. Interest income (if any) shall be calculated based on the 
same principle to Stage 1.

3. Stage 3: upon significant rise in credit risk of financial asset that is considered as credit impaired, 
Interest income (if any) shall be calculated base on gross carrying amount net of the allowance for 
expected credit loss.

Hedge accounting is purposed for reflecting the impacts in the financial statements that are caused in risk 
management activities using the financial instruments on management of exposures to the risks and such 
risks shall affect profit or loss and/or other comprehensive income. TFRS 9 specifies the relationships of 
hedge accounting into three categories i.e. fair value hedge, cash flows hedge, and hedge of net 
investment in foreign entity.

Thus, TFRS 9 affects the Group to reclassify and measure its financial assets and financial liabilities in 
the consolidated and the separate statements of financial position for each of the periods ended in 2020 
with respect to aforesaid principle. About impairment of trade receivables under installment contracts, the 
Group has been during the test of business model and factors used in calculation of the effects that has 
been made under coordination with the contracted independent external advisory company which is 
expected to be completed with the outcome within the first quarter of 2020. 

TFRS 16 Leases

TFRS 16 specifies that lessee shall recognize right-of-use in asset (a kind of asset) and lease liability (a 
kind of liability) for all lease agreements with exception for short-term lease agreement (not exceeding 
12-month period) or lease agreement for the underlying low-value asset. Right-of-use in asset shall be 
depreciated by straight-line method over the lease term or any other systematic basis with better 
reflection of information. Lease liability shall be discounted for cash flows of payments throughout the 
lease term whereby the discount rate shall be considered appropriate in situation and to the entity.

For lessor, classification and accounting for operating lease or finance lease is still required as previously 
done. Therefore, there is no significant change or impact on the lessor.

Thus, TFRS 16 affects the Group to recognize the right-of-use in asset and the lease liability whereby the 
balances of non-current asset and non-current liability in the consolidated and separate statements of 
financial position as at December 31, 2019 shall be increased from those reported whereby the effect has 
been during assessment of the management which is expected to be completed within the first quarter of 
2020 whereas effect to the consolidated and separate statements of comprehensive income is 
insignificant.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

17

In recognition of interest income on hire purchase (hire purchase income) in the past, the Group accounted for 
income upon due date of installment whether there will be any defaulted payment (accrual basis 
consideration). However, the Group did not account for such income for portion starting from due date of 
installment in December to the end of year for the performing contracts outstanding as at the end of year. In 
the past up to before the end of 2019, net effect from difference of aforesaid amount that were not accounted 
for as beginning and ending accrued hire purchase income of each year (“overlapped”) was immaterial to hire 
purchase income of each year (beginning accrued hire purchase income is a reversal to decrease interest 
income for the year whereas ending accrued hire purchase income is recognition to increase interest income 
for the year). Such net effect was also immaterial to the consolidated and separate financial performances for 
the year 2018. However, the ending number of hire purchase contracts as at the end of 2019 significantly 
decreased from those of 2018 that was affected by current economic condition together with the matter that 
the Group has leveled up its strictness on credit review and approval for its customers, especially in the last 
quarter of 2019. Net effect of the overlapped accrued hire purchase income for the year 2019, therefore, 
became material to consolidated and separate financial performances for the year 2019. Accordingly, for the 
sole purpose of clear comparability of information in the financial statements of each year, the aforesaid effect 
for the year 2018 was virtually taken herein to account for the preparation of the 2018 consolidated financial 
statements and separate financial statements and also taken to revise the corresponding figures in such prior 
year (2018) financial statements whereby the effect is summarized below:

Consolidated Financial Statements
(In Thousand Baht)

Significant Items in the 2018
Financial Statements

Previously 
Reported 
Balance

Revision -
Increase 

(Decrease)
Revised 
Balance

Beginning unappropriated retained earnings 3,249,946 155,121 3,405,067
Current portion of hire-purchase contract 
receivables - net 4,547,047 148,804 4,695,851
Ending unappropriated retained earnings 3,397,319 148,804 3,546,123
Interest income on hire purchase 3,176,608 ( 6,317) 3,170,291
Profit for the year 407,921 ( 6,317) 401,604
Total comprehensive income for the year 403,631 ( 6,317) 397,314
Profit for the year attributable to the parent 407,373 ( 6,317) 401,056
Total comprehensive income for the year 
attributable to the parent 403,083 ( 6,317) 396,766
Basic earnings per share (Baht) 0.815 ( 0.013) 0.802

Separate Financial Statements
(In Thousand Baht)

Significant Items in the 2018
Financial Statements 

Previously 
Reported 
Balance

Revision -
Increase

(Decrease)
Revised 
Balance

Beginning unappropriated retained earnings 2,663,695 146,909 2,810,604
Current portion of hire-purchase contract 
receivables - net 3,805,742 135,216 3,940,958
Ending unappropriated retained earnings 2,699,967 135,216 2,835,183
Interest income on hire purchase 2,892,927 ( 11,693) 2,881,234
Profit for the year 296,272 ( 11,693) 284,579
Total comprehensive income for the year 296,272 ( 11,693) 284,579
Profit for the year attributable to the parent 296,272 ( 11,693) 284,579
Total comprehensive income for the year 
attributable to the parent 296,272 ( 11,693) 284,579
Basic earnings per share (Baht) 0.593 ( 0.024) 0.569

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)



229Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2019 |

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

18

The Group disclosed information for the year ended December 31, 2018 for being the comparative 
information in the financial statements for the year ended December 31, 2019 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.

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.
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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.

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, nano finance receivables and microfinance 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, nano finance receivables  and microfinance 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
Allowance for doubtful accounts (%)
Automobile Motorcycle

Not yet due 1 1
Past due 1 month 1 1
Past due 2 - 3 months 2 20
Past due 4 - 6 months 20 50
Past due 7 - 12 months 50 100
Past due over 12 months 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.
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Hire-purchase contract receivables, pertaining to those extended installment period by entering into new 
loan agreements, transferred to loan receivables which have the policy on allowance for doubtful 
accounts at the percentages based on the former overdue periods of hire-purchase contract receivables 
before the extended installment period.

In addition, the Group adopts the principle of conservatism and, therefore, provides the additional general 
allowance for doubtful accounts in 2019 and 2018 at the rate of 1% on the outstanding balance of 
receivables in order to cover the credit losses that may be uncollectible in the future.

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 30%
• Outstanding longer than one year 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.
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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.

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) 20 years
Buildings and building improvements on rented land 10 years, 20 years, and over the lease terms
Furniture, fixtures and office equipment 5 years and 10 years
Vehicles for use and for lease 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.
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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.

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 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.
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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”).

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

Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will 
flow to the Group and the amount of the revenue as well as related cost can be measured reliably 
whereby there is consideration about characteristics, amount, timing as well as uncertainty of revenue 
and contractual cash flows from contract with customer.

Interest income from hire-purchase receivable is the unearned interest income and is systematically
recognized over time as revenue 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, nano finance receivables and microfinance is the unearned interest 
income and is recognized over time as revenue under the time proportion based on the effective interest 
rate method.

Sales are recognized at a point in time as revenue when the significant risks and rewards of ownership as
well as control in goods have been transferred to buyer. No revenue is recognized if there is continuing
control or management involvement with the goods or there are significant uncertainties in economic 
benefits from sales or amount of revenue and associated costs cannot reasonably measured or the 
probable return of goods.

Rental income is recognized over time on a straight-line basis over the lease term.  
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Dividend income is recognized at a point in time 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 over time 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.

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 and in the period of the revision and future 
periods if the revision affects both current and future periods.
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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.

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:
 

Company / Person Name Type of Business Type of Relationship

Related companies
Sinthonglor Co., Ltd.  Holding company Major shareholder and 

Co-directors & Co-shareholders
C. V. A. Co., Ltd.  Hire-purchase motorcycle business and

related services including vehicle 
modification services

Subsidiary

Chayapak Co., Ltd.  Hire-purchase automobile business Subsidiary
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.  Nano finance business Subsidiary
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (Lao PDR) Hire-purchase motorcycle business Subsidiary through direct and 

indirect shareholding
Suosdey Finance PLC. (Cambodia) Hire-purchase motorcycle business Subsidiary
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. 
(Myanmar)

Microfinance business Subsidiary

S. P. International Co., Ltd. Sale of automobile and related services Co-directors & Co-shareholders
SPSU Public  Co., Ltd. Holding company Co-directors & Co-shareholders
Lexus Bangkok Co., Ltd. Sale of automobile Co-directors & Co-shareholders
Toyota Pathumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd. Sale of automobile and related services Co-directors & Co-shareholders
Napas Co., Ltd. Transportation service for motorcycle Co-shareholders
Thitiphol Co., Ltd. Sale of spare parts of motorcycle Co-shareholders
Software Development Co., Ltd.  Sales of computer and services relating

to computer programs
Co-shareholders

Siam Brewery Co., Ltd.  Production of beer for domestic sales Co-directors & Co-shareholders
Related persons
Prin Phonprapha - Relative of the Company’s directors
Key management - Key management are persons

having authority and responsibility 
for planning, directing and 
controlling the activities of the 
entity, either directly or indirectly, 
including the Company’s director 
(whether as executive or otherwise)
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Pricing policies for each transaction with related parties are as follows:

Type of Transaction Pricing Policies
Management fee income Mutually agreed prices
Sales promotion income Mutually agreed prices
Rental income Contract price
Interest income MOR - 3% for domestic, 6% and 9% per annum in abroad
Dividend income At amount approved for declaration
Other income Cost
Rental and services Contract price
Management fee Contract price
Utility expenses Cost
Stationery expense Cost
Other expenses Mutually agreed prices
Service expenses Mutually agreed prices
Interest expense MOR - 3% for domestic and 6% per annum in abroad
Key management’s remunerations Mutually agreed prices
Purchase of vehicles for hire-purchases Market price
Purchase of vehicles for use Market price
Purchase of office equipment Mutually agreed prices
Purchase of computer program Mutually agreed prices
Sales of vehicles for use Mutually agreed prices
Sales of office equipment Mutually agreed prices
Sales of asset foreclosed 
(forfeited vehicles)

Mutually agreed prices

Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as 
follows:

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only 

2019 2018 2019 2018
Management fee income
Subsidiaries - - 15,053 -
Sales promotion income 
Related companies 344 - - -
Rental income 
Related companies 72 - - -
Interest income
Subsidiaries - - 32,542 31,043
Other income
Subsidiaries - - 58 65
Rental and services
Subsidiaries - - 864 864
Related companies 33,651 35,405 33,651 35,405
Related person 900 - 900 -
Total 34,551 35,405 35,415 36,269
Management fee 
Related companies 10,200 10,200 8,400 8,400
Utility expenses
Related companies 3,585 3,564 3,585 3,564
Stationery expense
Related companies 9,759 10,471 9,638 10,231
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In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only 

2019 2018 2019 2018
Other expenses
Related companies 14,150 15,274 11,503 13,925
Service expenses
Subsidiaries - - 135,828 122,875
Related company 26,707 23,734 25,242 22,995
Total 26,707 23,734 161,070 145,870
Interest expense
Subsidiaries - - 19,630 18,417
Directors 2,685 2,133 - -
Total 2,685 2,133 19,630 18,417
Key management’s remunerations 
Short-term benefits 41,314 40,696 41,314 40,696
Post-employment benefits 2,060 484 2,060 484
Total 43,374 41,180 43,374 41,180
Purchase of vehicles for hire-
purchases
Related companies 133,862 105,151 - -
Purchase of vehicles for use 
Related companies 3,047 20,753 3,047 20,753
Purchase of office equipment 
Related companies 3,133 5,336 3,133 5,336
Purchase of computer program
Related companies 4,091 1,604 4,091 1,604
Sales of vehicles for use
Related company - 262 - 262
Sales of office equipment  
Subsidiaries - - 571 -
Related person - 6 - 6
Total - 6 571 6
Sales of asset foreclosed 
(forfeited vehicles)
Related company 579 - - -

Significant outstanding balances with related parties as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only 

2019 2018 2019 2018
Receivables and short-term loans
Accrued interest
Subsidiaries - - 761 6,406
Advances 
Subsidiaries - - 5,349 4,754
Short-term loans 
Subsidiaries (interest rate at 3.875%,
4.125%, 6% and 9% p.a. in 2019 and 
4.125% and 6% p.a. in 2018) - - 611,949 612,710
Total - - 618,059 623,870
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In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only 

2019 2018 2019 2018
Payables and short-term loans
Accrued interest expenses 
Subsidiary - - 1,694 1,628
Directors - 2,133 - -
Total - 2,133 1,694 1,628
Accrued expenses 
Subsidiaries - - 12,245 9,452
Related companies 2,368 2,408 2,072 2,113
Total 2,368 2,408 14,317 11,565
Short-term loans
Subsidiaries (interest rate at 3.875%, 
4.125% p.a. in 2019 and 4.125% p.a. in 
2018) - - 519,190 467,490
Directors (interest rate at 6% p.a.) 45,960 45,639 - -
Total 45,960 45,639 519,190 467,490
Total 48,328 50,180 535,201 480,683

Movements of loans from and loans to related parties during the year are as follows:

Consolidated (In Thousand Baht) 

December 31, 
2018 Increase Decrease

December 31, 
2019

Short-term loans from related persons
Directors 45,639 321 - 45,960

The Company Only (In Thousand Baht) 

December 31, 
2018 Increase Decrease

December 31, 
2019

Short-term loans to subsidiaries
Suosdey Finance PLC. 157,181 - - 157,181
Sabaidee Leasing Co., Ltd. 184,529 - - 184,529
Chayapak Co., Ltd. 271,000 67,000 95,000 243,000
Mingalaba Thitikorn Microfinance 
Co., Ltd. - 27,239 - 27,239
Total 612,710 94,239 95,000 611,949
Short-term loans from subsidiary
C.V.A. Co., Ltd. 467,490 138,000 86,300 519,190
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As at December 31, 2019 and 2018, 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 which was 
cancelled during 2019, (2) short-term loan credit facilities granted by two local banks of Suosdey Finance 
PLC. amounting to USD 8 million (drawdown of approximately USD 4.3 million as at December 31, 
2019) and long-term loan credit facilities granted by other two banks in Cambodia of such subsidiary 
amounting to USD 22 million (drawdown of approximately USD 16.6 million as at December 31, 2019)
and (3) loan credit facilities granted by two banks in Lao PDR of Sabaidee Leasing Co., Ltd., amounting 
to Kip 25,000 million (pertaining to percentage of shareholding) (drawdown of approximately KIP 1,000
million as at December 31, 2019). 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

In Thousand Baht
Consolidated The Company Only

2019 2018 2019 2018
Cash 24,290 22,357 21,032 16,206
Current accounts and savings 
deposits at banks 746,917 415,656 574,879 241,600
Fixed deposits at banks 250,005 - 250,000 -
Total 1,021,212 438,013 845,911 257,806

6. HIRE-PURCHASE CONTRACT, LOAN, NANO FINANCE RECEIVABLES, AND 
MICROFINANCE - NET

Hire-Purchase Contract Receivables

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term
Hire-purchase contract  
receivables 10,579,309 6,352,575 4,226,734 13,767,979 7,576,993 6,190,986

Accrued interest 111,049 111,049 - 148,804 148,804 -

Less Unearned income ( 2,865,325) (2,014,895) (   850,430) ( 4,032,120) (2,664,189) (1,367,931)

Net 7,825,033 4,448,729 3,376,304 9,884,663 5,061,608 4,823,055
Less Allowance for 
doubtful accounts (    574,417) (   358,849) (   215,568) (    592,838) (   365,757) (   227,081)

Net 7,250,616 4,089,880 3,160,736 9,291,825 4,695,851 4,595,974
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Hire-purchase contract receivables at December 31, 2019 and 2018 (major contract terms are 1 - 5 years)
are aged by outstanding installment payments of each contract as follows:

In Thousand Baht
Consolidated The Company Only

2019 2018 2019 2018
Current 4,904,188 6,949,796 3,551,142 5,812,237
Overdue 1 month 1,238,782 1,332,297 1,033,143 1,214,238
Overdue 2 - 3 months 1,319,063 1,201,539 1,250,975 1,154,216
Overdue 4 - 6 months 330,801 381,491 298,361 354,277

Overdue 7 - 12 months 30,922 19,449 1,583 -

Overdue longer than 12 months 1,277 91 702 -
Total 7,825,033 9,884,663 6,135,906 8,534,968
Less Allowance for doubtful accounts  (    574,417) (    592,838) ( 506,983) ( 560,893)
Net 7,250,616 9,291,825 5,628,923 7,974,075

The Group determines allowance for doubtful accounts in line with the accounting policy for the year 
2018. 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, 2019, the Group had allowance for doubtful accounts at 7.34% (8.26% for 
the Company only) of total hire-purchase contract receivables before deducting allowance for doubtful 
accounts.

Loan Receivables

The Company Only (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term
Hire-purchase contract  
receivables 8,411,018 4,959,355 3,451,663 12,064,682 6,534,492 5,530,190

Accrued interest 93,989 93,989 - 135,216 135,216 -

Less Unearned income ( 2,369,101) ( 1,636,978) ( 732,123) ( 3,664,930) ( 2,383,961) ( 1,280,969)

Net 6,135,906 3,416,366 2,719,540 8,534,968 4,285,747 4,249,221
Less Allowance for 
doubtful accounts ( 506,983) ( 306,864) ( 200,119) ( 560,893) ( 344,789) ( 216,104)

Net 5,628,923 3,109,502 2,519,421 7,974,075 3,940,958 4,033,117

Consolidated  (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term

Loan receivables 331,980 251,854 80,126 96,539 74,904 21,635

Less Unearned income ( 9,932) ( 7,907) (    2,025) (  12,837) (  10,601) (    2,236)

Net 322,048 243,947 78,101 83,702 64,303 19,399
Less Allowance for 
doubtful accounts ( 135,081) ( 103,045) (  32,036) (    3,682) (    3,443) (       239)

Net 186,967 140,902 46,065 80,020 60,860 19,160
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Loan receivables as at December 31, 2019 and 2018 are aged by outstanding installment payments of 
each contract as follows:

In Thousand Baht
Consolidated The Company Only

2019 2018 2019 2018
Current 244,459 63,113 230,313 47,496
Overdue 1 month 38,475 10,999 36,296 9,849
Overdue 2 - 3 months 35,487 6,401 35,016 5,873
Overdue 4 - 6 months 3,082 2,727 2,701 1,469
Overdue 7 - 12 months 535 333 92 333
Overdue longer than 12 months 10 129 9 129
Total 322,048 83,702 304,427 65,149
Less Allowance for doubtful 
accounts (   135,081) (   3,682) (    134,920) (    3,596)
Net 186,967 80,020 169,507 61,553

During 2019, the Company transferred hire-purchase contract receivables, pertaining to those extended 
installment period by entering into new loan agreements, to loan receivables totalling approximately to 
Baht 147.0 million whereby the Company provides allowance for doubtful accounts at the rate 50% of 
the former overdue balances of hire-purchase receivables.

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

The Company Only (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term

Loan receivables 310,797 242,564 68,233 74,210 65,934 8,276

Less Unearned income (     6,370) (      6,013) (      357) (    9,061) (    8,548) (      513)

Net 304,427 236,551 67,876 65,149 57,386 7,763
Less Allowance for 
doubtful accounts ( 134,920) ( 102,938) ( 31,982) (    3,596) (    3,408) (      188)

Net 169,507 133,613 35,894 61,553 53,978 7,575

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term

Nano finance receivables 680 680 - 718 718 -

Less Unearned income (      53) (      53) - (      66) (      66) -

Net 627 627 - 652 652 -
Less Allowance for 
doubtful accounts (      61) (      61) - (      33) (      33) -

Net 566 566 - 619 619 -
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Nano finance receivables as at December 31, 2019 and 2018 are aged by outstanding installment 
payments of each contract as follows:
 

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Current 343 561
Overdue 1 month 63 43
Overdue 2 - 3 months 198 34
Overdue 4 - 6 months                     23 -
Overdue 7 - 12 months - 11
Overdue longer than 12 months - 3 
Total 627 652
Less Allowance for doubtful accounts (     61) (     33)
Net 566 619

Microfinance Receivables

Microfinance receivables as at December 31, 2019 are aged by outstanding installment payments of each 
contract as follows:

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Current 450 -
Less Allowance for doubtful accounts ( 9) -
Net 441 -

7. OTHER TRADE RECEIVABLE

Other trade receivables aged by outstanding balances as follows:

In Thousand Baht
Consolidated The Company Only

2019 2018 2019 2018
Current 55,468 88,402 54,558 87,236

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Total Current Long-term Total Current Long-term

Microfinance receivables 514 514 - - - -

Less Unearned income ( 64) ( 64) - - - -

Net 450 450 - - - -
Less Allowance for 
doubtful accounts ( 9) ( 9) - - - -

Net 441 441 - - - -
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8. ASSET FORECLOSED - NET

Consolidated and 
The Company Only 
(In Thousand Baht)

2019 2018
Balance not exceeding one year 247,954 285,765
Balance exceeding one year 8,041 2,685
Total 255,995 288,450
Less Allowance for diminution in value (  82,427) (  88,414)
Net 173,568 200,036

9. RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS

As at December 31, 2019 and 2018, 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, 2019 and 2018, two foreign subsidiaries have collateralized their deposits totalling 
approximately Baht 8.6 million and Baht 9.4 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

The Company Only
Paid-up Share Capital
(In Thousand Baht)

Percentage of
Direct Shareholding

Cost of Investments
(In Thousand Baht)

2019 2018 2019 2018 2019 2018
C.V.A. Co., Ltd.  50,000 50,000 99.99 99.99 49,993 49,993
Chayapak Co., Ltd.  40,000 40,000 99.99 99.99 43,993 43,993
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.  50,000 50,000 99.99 99.99 49,997 49,997
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
(Lao PDR) 41,061 41,061 60.98* 60.98* 25,049 25,049 

Suosdey Finance PLC.
(Cambodia) 132,209 132,209 99.95 99.95 132,145 132,145
Mingalaba Thitikorn 
Microfinance Co., Ltd. 
(Myanmar) 4,705 4,705 99.00 99.00 4,658 4,658
Total 305,835 305,835 

* Total percentage of direct and indirect shareholding through its two wholly-owned (99.99%) 
subsidiaries is 80.50%

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.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)



245Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2019 |

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

34

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 has been during the process to increase and 
register the increase in share capital as at December 31, 2019.

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 has been during the process to increase and register the increase in share capital 
as at December 31, 2019.

11. LONG-TERM LOANS TO OTHER PARTIES
 

Consolidated and The Company Only
(In Thousand Baht)

2019 2018
Long-term loans to other parties 47,350 58,030
Less Current portion - ( 55,225)
Net 47,350 2,805

This account represents the unsecured loans to 49 agents in 2019 and 56 agents in 2018. These loans bear
interest rate at 9% p.a. in 2019 and 2018 and mature during the years 2020 to 2022.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)



| Annual Report 2019 | Thitikorn Public Company Limited246

T
H

IT
IK

O
R

N
 P

U
B

L
IC

 C
O

M
PA

N
Y

 L
IM

IT
E

D
 A

N
D

 IT
S 

SU
B

SI
D

IA
R

IE
S

N
ot

es
 to

 F
in

an
ci

al
 S

ta
te

m
en

ts
(C

on
tin

ue
d)

D
ec

em
be

r 
31

,2
01

9 
an

d 
20

18

35

12
.

PR
O

PE
R

T
Y

, P
L

A
N

T
 A

N
D

 E
Q

U
IP

M
E

N
T

-N
E

T

C
on

so
lid

at
ed

 (I
n 

Th
ou

sa
nd

 B
ah

t)

La
nd

B
ui

ld
in

gs
 a

nd
 

bu
ild

in
g 

im
pr

ov
em

en
ts

B
ui

ld
in

gs
 a

nd
 

bu
ild

in
g 

im
pr

ov
em

en
ts

 
on

 re
nt

ed
 la

nd
 

Fu
rn

itu
re

,
fix

tu
re

s a
nd

 
of

fic
e 

eq
ui

pm
en

t
V

eh
ic

le
sf

or
 

us
e

V
eh

ic
le

s
fo

r l
ea

se
C

on
st

ru
ct

io
n 

in
 p

ro
gr

es
s

To
ta

l
C

os
t

B
al

an
ce

 a
s a

t D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

7
12

,6
17

24
,2

21
31

1,
84

2
13

2,
90

0
10

7,
59

7
7,

96
4

6,
59

5
60

3,
73

6
A

cq
ui

si
tio

ns
-

-
1,

65
5

14
,5

78
21

,8
63

-
11

,1
97

49
,2

93

D
is

po
sa

ls
-

-
(

48
7)

(
2,

80
8)

(
5,

78
0)

-
-

(
9,

07
5)

Tr
an

sf
er

s i
n 

(o
ut

)
-

-
13

,2
92

-
-

-
(1

3,
29

2)
-

B
al

an
ce

 a
s a

t D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

8
12

,6
17

24
,2

21
32

6,
30

2
14

4,
67

0
12

3,
68

0
7,

96
4

4,
50

0
64

3,
95

4
A

cq
ui

si
tio

ns
-

-
1,

28
5

14
,4

41
11

,5
39

3,
25

2
21

,4
68

51
,9

85
D

is
po

sa
ls

-
-

(
53

)
(  

  3
,7

19
)

(  
14

,9
07

)
-

-
(  

 1
8,

67
9)

Tr
an

sf
er

s i
n 

(o
ut

)
-

-
20

,4
20

62
0

-
-

(2
1,

04
0)

-
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
9

12
,6

17
24

,2
21

34
7,

95
4

15
6,

01
2

12
0,

31
2

11
,2

16
4,

92
8

67
7,

26
0

A
cc

um
ul

at
ed

 d
ep

re
ci

at
io

n
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
7

-
24

,1
24

22
4,

88
7

10
2,

48
8

88
,9

91
4,

63
4

-
44

5,
12

4
D

ep
re

ci
at

io
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

-
20

29
,0

11
12

,3
70

10
,3

72
1,

59
3

-
53

,3
66

A
cc

um
ul

at
ed

 d
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r a
ss

et
s 

di
sp

os
ed

-
-

(
47

9)
(  

  2
,6

58
)

(  
 5

,4
00

)
-

-
(

8,
53

7)
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
8

-
24

,1
44

25
3,

41
9

11
2,

20
0

93
,9

63
6,

22
7

-
48

9,
95

3
D

ep
re

ci
at

io
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

-
20

23
,6

00
13

,2
32

11
,6

36
1,

72
4

-
50

,2
12

A
cc

um
ul

at
ed

 d
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r a
ss

et
s 

di
sp

os
ed

-
-

(
51

)
(  

  2
,9

85
)

( 1
4,

52
8)

-
-

(  
17

,5
64

)
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
9

-
24

,1
64

27
6,

96
8

12
2,

44
7

91
,0

71
7,

95
1

-
52

2,
60

1
N

et
 b

oo
k 

va
lu

e
D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
8

12
,6

17
77

72
,8

83
32

,4
70

29
,7

17
1,

73
7

4,
50

0
15

4,
00

1
D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
9

12
,6

17
57

70
,9

86
33

,5
65

29
,2

41
3,

26
5

4,
92

8
15

4,
65

9

TH
IT

IK
O

RN
 P

UB
LI

C 
CO

M
PA

NY
 L

IM
IT

ED
 A

ND
 IT

S 
SU

BS
ID

IA
RI

ES

DE
CE

M
BE

R 
31

, 2
01

9 
AN

D 
20

18

NO
TE

S 
TO

 F
IN
AN

CI
AL

 S
TA

TE
M
EN

TS
 (C

O
NT

IN
UE

D)



247Thitikorn Public Company Limited | Annual Report 2019 |

T
H

IT
IK

O
R

N
 P

U
B

L
IC

 C
O

M
PA

N
Y

 L
IM

IT
E

D
 A

N
D

 IT
S

SU
B

SI
D

IA
R

IE
S

N
ot

es
 to

 F
in

an
ci

al
 S

ta
te

m
en

ts
 (C

on
tin

ue
d)

D
ec

em
be

r 
31

,2
01

9 
an

d 
20

18

36

Th
e 

C
om

pa
ny

 O
nl

y 
(I

n 
Th

ou
sa

nd
 B

ah
t)

La
nd

B
ui

ld
in

gs
 a

nd
 

bu
ild

in
g 

im
pr

ov
em

en
ts

B
ui

ld
in

gs
 a

nd
 

bu
ild

in
g 

im
pr

ov
em

en
ts

 
on

 re
nt

ed
 la

nd

Fu
rn

itu
re

,
fix

tu
re

s a
nd

 
of

fic
e 

eq
ui

pm
en

t
V

eh
ic

le
sf

or
 

us
e

C
on

st
ru

ct
io

n 
in

 p
ro

gr
es

s
To

ta
l

C
os

t
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
7

7,
80

2
15

,2
91

30
0,

97
2

12
4,

35
5

93
,5

12
6,

59
6

54
8,

52
8

A
cq

ui
si

tio
ns

-
-

1,
58

8
11

,1
18

20
,8

54
9,

92
5

43
,4

85
D

is
po

sa
ls

-
-

(
48

7)
(

2,
75

2)
(

5,
43

7)
-

(
8,

67
6)

Tr
an

sf
er

s i
n 

(o
ut

)
-

-
13

,2
92

-
-

(1
3,

29
2)

-
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
8

7,
80

2
15

,2
91

31
5,

36
5

13
2,

72
1

10
8,

92
9

3,
22

9
58

3,
33

7
A

cq
ui

si
tio

ns
-

-
32

8
11

,6
18

3,
04

7
14

,5
00

29
,4

93
D

is
po

sa
ls

-
-

(
53

)
(

3,
71

9)
(

14
,9

07
)

-
(

18
,6

79
)

Tr
an

sf
er

s i
n 

(o
ut

)
-

-
12

,3
78

42
2

-
(1

2,
80

0)
-

B
al

an
ce

 a
s a

t D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

9
7,

80
2

15
,2

91
32

8,
01

8
14

1,
04

2
97

,0
69

4,
92

9
59

4,
15

1
A

cc
um

ul
at

ed
 d

ep
re

ci
at

io
n

B
al

an
ce

 a
s a

t D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

7
-

15
,2

91
21

9,
65

3
96

,4
98

79
,1

69
-

41
0,

61
1

D
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r t
he

 y
ea

r
-

-
27

,1
81

11
,3

79
9,

10
6

-
47

,6
66

A
cc

um
ul

at
ed

 d
ep

re
ci

at
io

n 
fo

r a
ss

et
s 

di
sp

os
ed

-
-

(
47

9)
(

2,
61

3)
(

5,
05

7)
-

(
8,

14
9)

B
al

an
ce

 a
s a

t D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

8
-

15
,2

91
24

6,
35

5
10

5,
26

4
83

,2
18

-
45

0,
12

8
D

ep
re

ci
at

io
n 

fo
r t

he
 y

ea
r

-
-

21
,0

76
11

,5
26

9,
52

2
-

42
,1

24
A

cc
um

ul
at

ed
 d

ep
re

ci
at

io
n 

fo
r a

ss
et

s 
di

sp
os

ed
-

-
(

51
)

(
2,

98
5)

(
14

,5
28

)
-

(
17

,5
64

)
B

al
an

ce
 a

s a
t D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
9

-
15

,2
91

26
7,

38
0

11
3,

80
5

78
,2

12
-

47
4,

68
8

N
et

 b
oo

k 
va

lu
e

D
ec

em
be

r 3
1,

 2
01

8
7,

80
2

-
69

,0
10

27
,4

57
25

,7
11

3,
22

9
13

3,
20

9
D

ec
em

be
r 3

1,
 2

01
9

7,
80

2
-

60
,6

38
27

,2
37

18
,8

57
4,

92
9

11
9,

46
3

TH
IT

IK
O

RN
 P

UB
LI

C 
CO

M
PA

NY
 L

IM
IT

ED
 A

ND
 IT

S 
SU

BS
ID

IA
RI

ES

DE
CE

M
BE

R 
31

, 2
01

9 
AN

D 
20

18

NO
TE

S 
TO

 F
IN
AN

CI
AL

 S
TA

TE
M
EN

TS
 (C

O
NT

IN
UE

D)



| Annual Report 2019 | Thitikorn Public Company Limited248

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

                  37  

As at December 31, 2019 and 2018, cost of building and equipment of the Group that has been fully 
depreciated but still in use amounting to approximately Baht 378.0 million and Baht 344.2 million,
respectively (Baht 355.5 million and Baht 321.6 million, respectively, for the Company only).

13. INTANGIBLE ASSETS - NET

Consolidated (In Thousand Baht)
Leasehold 

Rights
Software 
Licenses Total

Cost
Balance as at December 31, 2017 9,420 60,090 69,510
Acquisitions 395 1,717 2,112
Balance as at December 31, 2018 9,815 61,807 71,622
Acquisitions - 6,326 6,326
Balance as at December 31, 2019 9,815 68,133 77,948
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2017 8,518 53,452 61,970
Amortization for the year 472 2,834 3,306
Balance as at December 31, 2018 8,990 56,286 65,276
Amortization for the year 466 2,979 3,445
Balance as at December 31, 2019 9,456 59,265 68,721
Net book value
December 31, 2018 825 5,521 6,346
December 31, 2019 359 8,868 9,227

The Company Only (In Thousand Baht)
Leasehold 

Rights
Software 
Licenses Total

Cost
Balance as at December 31, 2017 7,399 59,357 66,756
Acquisitions 395 1,604 1,999
Balance as at December 31, 2018 7,794 60,961 68,755
Acquisitions - 4,091 4,091
Balance as at December 31, 2019 7,794 65,052 72,846
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2017 6,496 52,975 59,471
Amortization for the year 472 2,732 3,204
Balance as at December 31, 2018 6,968 55,707 62,675
Amortization for the year 466 2,624 3,090
Balance as at December 31, 2019 7,434 58,331 65,765
Net book value
December 31, 2018 826 5,254 6,080
December 31, 2019 360 6,721 7,081

As at December 31, 2019 and 2018, cost of intangible assets of the Group that have been fully amortized
but still in use amounting to approximately Baht 79.1 million and Baht 57.4 million, respectively (Baht 
56.5 million and Baht 55.3 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:

Consolidated (In Thousand Baht)
Balance as at 

Movements during the Year
Balance as at

December 31, December 31,
2018 Addition Deduction Transfer 2019 

Cost
Land 12,800 - - - 12,800
Buildings and building 
improvements 8,075 - - - 8,075
Total cost 20,875 - - - 20,875
Accumulated depreciation
Buildings and building 
improvements 2,358 404 - - 2,762
Net 18,517 18,113

Depreciation for each of the years ended December 31, 2019 and 2018 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 February 2019,
amounted to approximately Baht 45.76 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, 2019 and 2018, 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 February 2019, amounted to totalling approximately Baht 85.6
million (Baht 39.9 million for the Company only).
 

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS
FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

In Thousand Baht
Consolidated The Company Only

2019 2018 2019 2018
Bank overdrafts 18,841 27,823 6,879 21,181
Short-term loans from banks 144,347 70,143 13,952 15,003
Total 163,188 97,966 20,831 36,184

As at December 31, 2019 and 2018, the Group had credit facilities with several financial institutions as
follows:

2019 2018
Bank overdrafts (million Baht) 188.00 188.00
Short-term loans (million Baht) 2,145.00 2,745.00
Short-term loans (million USD) 8.58 6.46
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Such loans bear interest rates ranging between 4.64% - 6.30% p.a. in 2019 and 2.25% - 7.12% p.a. in 
2018. 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

Consolidated (In Thousand Baht)
2019 2018

Long-term loans of a foreign subsidiary 314,310 237,273
Less Current portion ( 239,475) ( 137,873)
Net 74,835 99,400

As at December 31, 2019 and 2018, the subsidiary in Cambodia had long-term loans with two foreign 
banks amounting to U.S. Dollar 10.250 million and U.S. Dollar 7.275 million, respectively. During 2019,
such subsidiary was granted additional long-term loan credit facilities amounting to U.S. Dollar 3 million
(totalling U.S. Dollar 24 million as at the end of 2019), 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 2020 to 2021.

17. DEBENTURES

Consolidated and The Company Only
Date of Issuance /

Year of Redemption
Interest 

Payment
Interest Rate 

Per Annum (%)
Number of Unit 

(Baht 1,000 Each)
In Thousand Baht

2019 2018 

May 16, 2016 / 2019 Semi-annually 2.15 600,000 - 600,000
July 20, 2016 / 2019 Semi-annually 2.36 600,000 - 600,000
September 1, 2016 / 2019 Semi-annually 2.41 500,000 - 500,000
November 7, 2016 / 2019 Semi-annually 2.48 300,000 - 300,000
February 28, 2017 / 2020 Semi-annually 2.83 1,000,000 1,000,000 1,000,000
August 18, 2017 / 2020 Semi-annually 2.56 800,000 800,000 800,000
February 23, 2018 / 2021 Semi-annually 2.27 600,000 600,000 600,000
September 5, 2018 / 2021 Quarterly 2.64 70,000 70,000 70,000
September 21, 2018 / 2019 Semi-annually 2.00 150,000 - 150,000
July 19, 2019 / 2022 Semi-annually 2.70 400,000 400,000 -
Total 2,870,000 4,620,000
Less Current portion (  1,800,000) ( 2,150,000)
Net 1,070,000 2,470,000

As at December 31, 2019, the amount for issuance and offering of the Company’s debentures was totally
Baht 7,450 million, which was approved by the shareholders’ meetings in September 2017, April 2018 and 
2019.

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, 2019 and 2018, such debentures had fair values totalling approximately Baht 2,884.6
million and Baht 4,627.3 million, respectively.
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18. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Movements of liability for post-employment benefits for the year ended December 31, 2019 and 2018 are 
as follows:

In Thousand Baht
 Consolidated The Company Only
 2019 2018 2019 2018
Liability for post-employment benefits as at January 1 31,666 39,605 26,149 33,262
Current service cost 2,303 1,955 1,974 1,685
Past service cost 9,088 - 7,666 -
Interest cost 1,121 925 947 793
Expense recognized in statement of comprehensive income 12,512 2,880 10,587 2,478
Employee benefits paid during the year (  7,553) (10,819) (  5,817) (  9,591)
Liability for post-employment benefits as at December 31 36,625 31,666 30,919 26,149

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 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:

Liability May Increase (Decrease) from Changes 
in Significant Assumptions (In Thousand Baht)

If Assumption Increased If Assumption Decreased
Significant Assumptions Consolidated The Company Only Consolidated The Company Only

Discount rate
(increase/decrease by 0.5%) (  1,144) (  1,008) 1,212 1,069
Salary escalation rate
(increase/decrease by 0.5%) 1,667 1,449 ( 1,578) (  1,371)
Employee turnover rate
(increase/decrease by 1%) (  3,785) ( 3,299) 4,324 3,776

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 was later legally announced in the early of April 2019 and 
became effective in the early of May 2019. The Group’s management considered, based on their 
judgement, that amendment of such employee benefit plan (amendment of the applicable laws) occurred 
and became effective in the second quarter of 2019. Accordingly, the Group accounted for the past 
service cost, resulted from the plan amendment, amounting to approximately Baht 9.1 million for the
consolidated financial statements and Baht 7.7 million for the separate financial statements in the second 
quarter of 2019, which was presented as part of administrative expenses for the year ended December 31, 
2019.
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19. PREMIUM ON SHARES AND LEGAL RESERVE

Premium on shares 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 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

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only
2019 2018 2019 2018

Bad debt recovery 259,767 224,102 258,542 222,452
Service income 149,749 212,609 146,377 210,328
Collection fee income 147,432 52,103 146,168 51,304
Delay payment fee income 62,652 52,824 61,339 51,493
Engagement fee income 38,169 61,062 38,047 60,955
Service charge income 36,135 32,905 35,909 32,666
Interest income 9,091 6,345 40,968 36,880
Management fee income - - 15,053 -
Others 28,120 28,027 23,225 19,251
Total 731,115 669,977 765,628 685,329

21. EXPENSES BY NATURE

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only
2019 2018 2019 2018

Bad debt and provision for doubtful accounts 1,093,853 1,066,780 1,040,585 1,038,775
Employee expenses 749,152 796,929 640,718 696,233
Finance costs 125,318 129,291 117,935 135,313
Depreciation and amortization 54,061 57,076 45,214 50,870
Cost of sales (merchandises) 5,067 9,487 5,067 9,487 
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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 25%.

Corporate income tax recorded as expense (income) for the years ended December 31, 2019 and 2018
consists of:

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only
2019 2018 2019 2018

Income tax computed from accounting profit 126,414 103,364 67,802 72,129
Effects from non-deductible expenses 20,972 12,901 19,112 8,546
Effects from benefit of tax loss carryforward - ( 173) - -
Effects from additional deductible expenses (      8,706) (    7,018) (  3,475) ( 5,687)
Current tax on taxable profit 138,680 109,074 83,439 74,988
Decrease (increase) in deferred tax assets ( 15,340) 1,246 (  15,240) 1,080
Income tax presented in statement of
comprehensive income 123,340 110,320 68,199 76,068

As at December 31, 2019, a local subsidiary had tax loss carryforward amounting to approximately Baht 
42.4 million whereby such loss carryforward is able to be used during the years 2020 to 2024.

Deferred tax assets presented in statements of financial positions as at December 31, 2019 and 2018
consist of:

In Thousand Baht 

Consolidated The Company Only
 2019 2018 2019 2018
Effects from non-deductible items from
- Allowance for doubtful accounts 129,932 114,386 128,383 112,900
- Allowance for diminution in value of asset 
foreclosed 16,485 17,683 16,485 17,683
- Liability for post-employment benefits 7,325 6,333 6,184 5,229
Total 153,742 138,402 151,052 135,812

23. DIVIDENDS

At the general shareholders’ meeting on April 25, 2019, the shareholders unanimously approved the 
Company to pay dividends for the 2018 operations at Baht 0.45 per share, totalling Baht 225 million. The 
Company paid such dividends to the shareholders on May 15, 2019.
 

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.
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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 / microfinance 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 Operating Segment

Consolidated (In Thousand Baht)
 2019  2018

Domestic Abroad Total Domestic Abroad Total
Interest income on hire purchase 2,506,797 459,804 2,966,601 2,911,919 258,372 3,170,291
Other income 752,267 275 752,542 701,472 62 701,534
Total revenues 3,259,064 460,079 3,719,143 3,613,391 258,434 3,871,825
Total expenses (2,974,667) (  234,688) (3,209,355) (3,312,286) (  157,935) (3,470,221)
Profit for the year 284,397 225,391 509,788 301,105 100,499 401,604

Consolidated (In Thousand Baht)
December 31, 2019 December 31, 2018

Domestic Abroad Total Domestic Abroad Total
Total assets by segment 7,764,098 1,399,224 9,163,322 9,516,370 1,062,070 10,578,440
Total liabilities by segment 3,258,804 580,880 3,839,684 5,086,107 414,547 5,500,654

Interest income on hire purchase - abroad

Consolidated (In Thousand Baht)
2019  2018

Cambodia 358,859 199,486
Lao PDR 100,945 58,886
Total 459,804 258,372

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, 2019, the subsidiaries incorporated in 
Cambodia, Lao PDR and Myanmar had fixed assets and intangible assets of which the carrying amounts 
totalling approximately Baht 25.40 million, Baht 3.20 million and Baht 0.20 million, respectively, were 
presented in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2019 (as at December 
31, 2018 : Baht 10.56 million, Baht 3.59 million and Baht 0.02 million, respectively).

Other income, classified by geographic segment (incurred domestic only), included revenues from 
contracts with customers those are not attributable to core business activities. Such revenues had timing of 
recognition as follows:

Consolidated (In Thousand Baht)
2019  2018

At a point in time 434,137 411,503
Over time - -
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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 
2019 and 2018.

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 hire-
purchased vehicles as collateral. Therefore, the management of the Group does not anticipate realization
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 and fixed 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.

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 of the Group 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, 2019 and 2018, the Group had no any financial assets and financial liabilities 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 financial liabilities not measured and presented at fair value in the statements of 
financial position as at December 31, 2019 and 2018 but for which related quantitative information of fair 
value is disclosed in the financial statements as follows:

Fair Value - Consolidated and 
the Company Only (In Million Baht)

Item in the Financial Statements 2019 2018 Fair Value Hierarchy
Debentures 2,884.6 4,627.3 Level 1 inputs
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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, microfinance 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.

Non-current hire-purchase contract receivables and loan receivables as well as long-term loan receivables
and payables and investments in subsidiaries are not practicable to estimate the proper fair values without 
incurring undue expenses and costs to the Group.

26. COMMITMENTS

As at December 31, 2019, 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 54.5 million Baht
• Due for payments after one year but not exceeding five years 45.4
• Total 99.9 million Baht

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 2019 and 2018.

As at December 31, 2019 and 2018, the Group’s Debt-to-Equity ratio was 0.72:1.00 and 1.08:1.00,
respectively (0.85:1.00 and 1.27:1.00 for the Company only, respectively).
 

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, 2019 and 2018, amounted to totalling approximately Baht 0.4 million (same amount
for the Company only).
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29. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

At the Board of Directors’ meeting on February 27, 2020, 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 2019 operations at Baht 0.55 per share, totalling Baht 275 million, 
with the specified date for dividend payment on May 12, 2020.

 

2) Acquisition of a private company, incorporated in Myanmar, whose business is engaged in 
microfinance. Such acquisition is expected to complete within 2020.

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 27, 2020.

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

DECEMBER 31, 2019 AND 2018

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
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