ความส�ำเร็จของบริษัท

Success of companies

2515 | 1972

2554 | 2011

• เข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 99.99 จากบริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเปลีย่ น
• ฐิติกร ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 64 บริษัท จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน
จักรยานยนต์และรถยนต์
416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน (ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)
• TK was established with 1 million baht
registered capital to provide motorcycle & automobile Hire-Purchase • 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)
• เข้าซื้อหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 99.99 จากบริษัท ซี.วี.เอ. และขยายขอบเขตการให้
บริการในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย
• Acquired 99.99% of CVA and expand its coverage area in Central
& Eastern parts of Thailand

2538 | 1995

2555 | 2012

2543 | 2000
• ริเริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งต่อมาถือเป็น
แนวทางการปฏิบัติส�ำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
• ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• Initiated “Motorcycle Insurance Program” which later becomes • 1 ใน 17 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล “Investors Choice Award”
the standard practice for motorcycle Hire-Purchase business
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• Celebrate 40th years Anniversary
• TK is one of the 17 listed companies to received an “Investors
Choice Award” from Thai Investors Association (TIA)

2545 | 2002

• ได้รับรางวัลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคส�ำหรับ
สัญญาเช่าซื้อที่เป็นธรรมจากคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
• Received award on consumer rights protection on HP contract
from the Office of the Consumer Protection Board

2557 | 2014

2546 | 2003
• เข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 99.99 จากบริษทั ชยภาค
เพื่ อ ขยายฐานธุ ร กิ จ เข้ า สู ่ ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถยนต์
• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว เป็น
500 ล้ า นบาท และ เข้ า จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Acquired 99.99% of Chayapak to expand into automobile HirePurchase business
• Increased registered and paid-up capital to 500 million baht and
Listed on the Stock Exchange of Thailand (SET)

2551 | 2008

•
•
•
•

• 1 ใน 13 บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั
รางวั ล “Investors Choice
Award” จากสมาคมส่ ง เสริ ม
ผู้ลงทุนไทย
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ
แห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ชื่อ
“Suosdey Finance PLC”
จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งที่สอง ในประเทศลาว ชื่อ “Sabaidee
Leasing Co., Ltd.”
TK is one of the 13 listed companies to received an “Investors
Choice Award” from Thai Investors Association (TIA)
First oversea operation in Cambodia, “Suosdey Finance PLC”
Second oversea operation in Laos, “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”

2558 | 2015

• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้มคงที่)
• จัดตั้งบริษัทย่อย “ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 74 บริษัท จากจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน • TRIS Rating assigned the company rating of TK at “A-” (Stable)
486 บริษัท ที่คะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน
• Established TK Ngern Tan Jai with 50 MB registered capital to provide
• Thitikorn is proud to be 1 of 74 companies to score above 100
Nano Finance
points from 486 listed companies on the Set to AGM Assessment
Project

1

• 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล
“Investors Choice Award” (ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 8)
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ
A- (แนวโน้มคงที่)
• ขยายเพิม่ 2 สาขา คือ สาขา Battambang
และสาขา Siem Riep ในประเทศกัมพูชา
• TK is one of the 12 listed companies to
received an “Investors Choice Award”
from the Thai Investors Association
(TIA) (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

• ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
• ขยายเพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ในประเทศกัมพูชา
• เป็น 1 ใน 193 บริษทั จดทะเบียน ทีไ่ ด้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
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)

2563 | 2020

2560 | 2017
• ขยายเพิ่ม 3 สาขา คือ สาขา Kampong Cham, Svay rieng และ Kampong
Speu ในประเทศกัมพูชา
• ฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• อยู ่ ร ะหว่ า งจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ย “Mingalaba Thitikorn Microfinance
Co., Ltd.” ในประเทศเมียนมา
• ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญบริษัทย่อย “บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด”
• Expand three branches in Kampong Cham, Svay rieng and Kampong
Speu, Cambodia through Suosdey Finance
• Celebrate 45th years 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.”

2561 | 2018

•
•
•
•
•
•
•
•

• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 92 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัด
• ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 4 ดาว (ติดต่อกันเป็น
•
ปีที่ 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.
•

มีสาขา รวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัด
ขยายเพิ่ม 6 สาขา รวมเป็น 12 สาขา ในประเทศกัมพูชา
ได้รบั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ระดับ 5 ดาว (ติดต่อกันเป็นปีที่ 2)
1 ใน 6 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้คะแนนเต็ม 100 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 12)
ในโครงการประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิการเข้าซื้อกิจการ Myanmar Finance International
Limited-MFIL ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (Negative)
Extensive 75 branches covering 57 provinces in Thailand
Expand 6 branches Extensive 12 branches, Cambodia through
Suosdey Finance
5-Stars Coporate Governance Scoring appraised (for two conservative
years)
TK is one of the 6 listed companies that received a full score of
100 (for the 12th consecutive year) from an assessment on
the quality of the Annual General Meeting (AGM) from the
Thai Investors Association (TIA)  
AGM approval of the acquisition and transfer of all shares in
Myanmar Finance International Limited-MFIL in Myanmar
TRIS Rating assigned the company rating of TK at “A-” (Negative)
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2562 | 2019

2559 | 2016

1

ครองใจลูกค้า
ด้วยการบริการ
อย่างใกล้ชิด
ที่มีลูกค้ากว่า
300,000 ราย
ทั่วประเทศ

2

แข็งแกร่ง
ด้วยคุณภาพ
ของระบบการด�ำเนินงาน
ที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

3

ขับเคลื่อน
อย่างมั่นคง
ด้วยความช� ำนาญ
ของบุ คลากร
ที่มีคุณภาพ
กว่า 2,300 คน

สารบัญ
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

หน่วย : ล้านบาท / Unit: THB in Million

2563
2020

2562
2019

2561
2018

7,356.8
4,617.1

9,163.3
7,494.1

10,578.4
9,460.9

2,000.5
1,474.9
5,356.3

3,878.5
3,347.5
5,284.9

5,500.6
4,955.2
5,077.8

2,548.2
2,006.8
2,000.9
370.0
227.4

3,719.1
2,983.8
2,979.0
486.4
270.8

3,871.8
3,192.1
3,221.1
401.1
284.6

33.4
3.0
30.4
14.4
6.9

35.9
3.0
32.9
12.9
9.3

35.0
2.7
32.4
10.5
8.1

4.5
0.3

4.9
0.4

3.9
0.4

0.4
3.1
57.1

0.7
2.2
54.5

1.1
1.9
55.2

สินทรัพย์ / Assets

สินทรัพย์รวม / Total Assets
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ / Account Receivables (Net)
หนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น / Liabilities & Shareholders’ Equity

หนี้สินรวม / Total Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม / Bank O/D and Loans
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Equity
ผลการด�ำเนินงาน / Income Statement

รายได้รวม / Total Revenue
รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ / Hire-Purchase and Loan Income (Net)
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน / Total Expenses
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม) / Net Profit (Loss) After Tax (Consolidated)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ) / Net Profit (Loss) After Tax (The Company)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร / Profitability Ratio

อัตราดอกเบี้ยรับ (%) / Interest Income (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%) / Interest Expenses (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%) / Spread (%)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) / Net Profit (Loss) Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน / Efficiency Ratio

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) / Return on Assets (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) / Assets Turnover (Times)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน / Financial Ratio

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) / Debt to Equity (Times)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า) / Lending to Borrowing (Times)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม / Dividend Payout (%) (Consolidate)
รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (THB in Million)

3,871.8

3,719.1

2561
2018

2562
2019

ส่วนของผู ้ถือหุ้น (ล้านบาท)
Total Equity (THB in Million)
5,077.8

5,284.9

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่ าซื้ อ (ล้านบาท)
Account Receivables (Net) (THB in Million)
5,356.3

9,460.9

7,494.1
4,617.1

2,548.2

2563
2020

2561
2018

2562
2019

2563
2020

2561
2018

2562
2019

2563
2020
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สารจากประธานกรรมการ

Message from Chairman of the Board

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีการคาดการณ์วา่ จะขยายตัวต่อเนือ่ งจากปี 2562 แต่สงิ่ ทีไ่ ม่คาดคิด
ในรอบ 100 ปีคือการพบการระบาดของ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศจีนเป็นประเทศแรก
ที่มณฑล Wuhan ในเดือนธันวาคม 2562 และแพร่กระจายไปยังเมืองต่างๆ จนประเทศจีนได้ประกาศ
ปิดมณฑล Wuhan ในเดือนมกราคม 2563 และปิดประเทศในเดือนมีนาคม ประเทศไทยซึง่ เป็นประเทศ
ที่มีชาวจีนจ�ำนวนมากมาท่องเที่ยว ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 (นอกประเทศจีน) เป็นที่แรกของโลก
เมือ่ เดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้รฐั บาลไทยประกาศปิดประเทศในเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2563
ท�ำให้การแพร่ระบาดในรอบแรก (Wave 1) สามารถยับยั้งได้อย่างชะงักงัน โดยมีผู้ป่วย 2,907 คน
เสียชีวติ 51 คน ส่งผลให้รฐั บาลเริม่ ผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัว
กลับมา อีกทั้งมาตรการ พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท (6.5% ของ GDP) เพื่อเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยมีการสนับสนุนเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ จ�ำนวน 15.3 ล้านคน
และสนับสนุนอีก 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมให้แก่เกษตรกร
7.5 ล้านคน อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย/กระทรวงการคลังมีนโยบายพักช�ำระหนี้ให้กับประชาชน
โดยขอความร่วมมือกับภาคธุรกิจการเงินเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้ให้แก่ประชาชน  
โดยบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพักช�ำระหนี้ในช่วง
เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ส�ำหรับลูกค้าทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ส�ำหรับลูกค้าชั้นดี
ในประเทศไทยได้รบั การคุม้ ครองหากตรวจพบ COVID-19 ถึง 10,000 บาท และหากเสียชีวติ จาก COVID-19
ลูกค้ารายนั้นๆ ไม่ต้องผ่อนช�ำระค่างวดที่เหลือ โดยทางบริษัทจะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทายาททันที
ซึ่งทางบริษัทได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้ใช้โอกาสนี้เร่งการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาใช้ระบบ  Digital ให้มากขึน้ โดยสนับสนุนให้ทมี งานของบริษทั และลูกค้า ใช้ Mobile App ของบริษทั
ณ สิน้ ปี 2563 มีลกู ค้าของบริษทั ใช้ TK Plus App และ TK  Line  เกือบ 200,000 ราย ซึง่ เพิม่ ความสะดวก
แก่ลูกค้าในการท�ำธุรกรรมกับบริษัทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (Convenience, Speed,
and Security) เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าใน ช่วง New Normal และ Digital Tranformation
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% และการส่งออกติดลบ 6.6% ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2
เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีน  ต่อเนื่องจากปีก่อนๆ และการระบาดทั่วโลก
ของ COVID-19 ส่งผลให้ทั่วทั้งโลกใช้มาตรการปิดประเทศ บางประเทศมีการแพร่ระบาดหลายรอบ
(Multiple waves) และ ณ สิ้นปี 2563 มีคนติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ทั้งสิ้น 83,060,536 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 1,812,050 คน และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งค่าเงินบาทซึ่งยังคงแข็งค่า เมื่อเทียบกับ
สกุลเงินหลักของโลก ท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง ประกอบกับราคาน�ำ้ มันดิบโลก
WTI  มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ US$ 38.6 ต่อ Barrel ลดลง 40.1% จากปี 2562 ส่งผลให้สินค้าเกษตรหลัก
ของประเทศไทยเช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และน�้ำตาล มีราคาลดลง
ในด้านการส่งออกข้าว ประเทศไทยท�ำได้ 5.7 ล้านตัน ลดลง 24.5% จากปีกอ่ นหน้า โดยอยูใ่ นล�ำดับ 3
ของโลก ประกอบกับวิกฤตภัยแล้งในปี 2563 ต่อเนื่องไปถึงปี 2564 จะส่งผลกระทบกับภาคเกษตร
โดยตรง เนื่องจาก มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมถึง 9.4 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วน 28.8%
ของคนท�ำงานทั้งหมด 37.4 ล้านคน  อีกทั้งหนี้ครัวเรือนไทยปรับตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 86.6%
ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยมีมูลค่าสูงถึง 13.8 ล้านล้านบาท ภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้
การท่องเทีย่ วจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ส�ำคัญของประเทศ มีสดั ส่วนประมาณ 12% ของ GDP ท�ำรายได้
1.95 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยว 39.8 ล้านคน ในปี 2562 แต่ในปี 2563 จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมเี พียง 6.7 ล้านคน (จากไตรมาส 1 ของปี 2563) ลดลง 83.2% สร้างรายได้ 0.3 ล้านล้านบาท
ลดลง 82.9% เทียบกับปี 2562 ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวไทย มีจ�ำนวน 108 ล้านคน ลดลงจาก
227.8 ล้านคน หรือลดลง 52.6% สร้างรายได้ 0.4 ล้านบาท ลดลงจาก 1.1 ล้านล้านบาท หรือ
ลดลง 61.1% ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่โรงแรมมีการปิดเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว สายการบิน
มีเครื่องบินจอดเนื่องจากทั่วโลกมีการเดินทางลดลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลกระทบโดยตรง
กับคนท�ำงานภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
กับคนที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมการบิน ถึง
2.5 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วน  6.7% ของคนท�ำงานทั้งหมด ส่วนด้านการลงทุนในปี 2563 มีการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก Board of investment (BOI) รวมทัง้ สิน้ 481,150 ล้านบาท ลดลง 30%
จาก 691,390 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ณ สิ้นปี 2563 ทั่วโลกมีการลงทุน มีการวิจัย Vaccine COVID-19
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในหลายประเทศประสบความส�ำเร็จในการคิดค้น Vaccine COVID-19
ซึ่งได้มีการผลิตและเริ่มมีการฉีด Vaccine ไปแล้วหลายประเทศ คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง
และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาอันใกล้นี้
ในปี 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง รถจักรยานยนต์
มียอดจ�ำหน่าย 1,517,682 คัน ลดลง 11.7% ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายลดลง 2 ปีต่อเนื่อง โดยมี
ยอดจ�ำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% ในปี 2563 บริษทั มีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชือ่ เพิม่ ขึน้
เนือ่ งจากการระบาดของ COVID-19 เป็นผลให้ลกู หนีเ้ ช่าซือ้ และลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื สุทธิอยูท่ ี่ 4,591.3 ล้านบาท
ลดลง 38.3%  ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศอยู่ที่ 2,993.0 ล้านบาท ลดลง 47.6%
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ที่ 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่ที่ 1,061.2 ล้านบาท ลดลง 13.8% คิดเป็น
สัดส่วน 26.2% ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักยานยนต์สุทธิของกลุ่มบริษัท โดยทางกลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติ
เปิดสาขาเพิ่มอีก 6 แห่งในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยอยู่ในระหว่างการอนุมัติของธนาคารกลางแห่ง
สปป.ลาว อีก 3 แห่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติเปิดสาขา ในปี 2564 นี้
และเมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2563 ทางบริษทั ได้รบั การอนุมตั จิ ากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เช่าซือ้
Myanmar Finance International Limited (MFIL) ในมูลค่าไม่เกิน 450,000,000 บาท โดย MFIL
มีสาขา 13 แห่ง ลูกค้า 55,000 ราย ซึ่งก่อนเกิดการระบาด COVID-19 ทางบริษัทคาดว่าจะได้รับ

Dear Shareholders,

The Thai economy in 2020 was expected to show continuous growth from
2019. However, due to an unexpected once-in-a-century pandemic Coronavirus (COVID-19)
which first emerged in the Chinese city of Wuhan last December and spread out to
other provinces resulted in the central government of China to impose a lockdown
in Wuhan on 23 January, 2020 and country’s lockdown in March. A huge number of
Chinese tourists travelled to Thailand and the Coronavirus 2019 patient was found in
Thailand in January 2020, the first confirmation of a case outside China, which resulted
in the Thai Government to impose a national lockdown from March to April 2020.
The first wave of the COVID-19 outbreak in Thailand has come to an end of which
2,907 cases and 51 deaths has been reported. The Thai government gradually started
to ease the lockdown measures for economic activities to be able to resume efficiently.  
In addition, the 1-trillion-baht loan decree (6.5% of GDP) has been approved to revive
people who affected by the COVID-19 pandemic. This included 3-month Baht 5,000
monthly compensation scheme during April to June covering people who affected by
country lockdown totaling 15.3 million people and Baht 5,000 monthly compensation
to 7.5 million affected farmers for three months, from May to July. The BOT and the
Ministry of Finance have implemented measures by requesting financial institutions to
offer a grace period on loan repayment to alleviate the impact of COVID-19 outbreak
on households and businesses.
Thitikorn PLC has offered a grace period on loan repayment during April to
June to existing customers in Thailand, Lao PDR and Cambodia. Our prime customers
in Thailand are offered for a coverage of Baht 10,000 if tested positive on COVID-19
or in case of death the remaining loan balance is waived together with the ownership
of vehicle is transferred to beneficiary, which are well accepted by our customers.  
The Company has taken this opportunity to speed up digital transformation
and development by encouraging working team and customers to use the Company’s
mobile application.  At the end of 2020, there was almost 200,000 clients using TK Plus
App and TK line as additional channels to process convenience, speed, and security
transactions with the Company in new normal and digital transformation era.
The Thai economy in 2020 contracted by 6.1 percent and export values
were recorded a negative figure for the 2nd consecutive year at 6.6 percent attributed
mainly to the continued trade tensions between the United States and China together
with COVID-19 pandemic impact on the global economy from lockdown measures
in various countries. Certain countries reported multiple waves and at the end of
2020 total affected by coronavirus in the world was 83,060,536 people and 1,812,050
deaths of which continue increasingly. The Thai Baht has steadily strengthened and this
appreciation in value has outpaced that of the major world currencies which lowered
the country’s competitiveness.  Average crude oil price (WTI) for the year 2020 was USD
38.6 per Barrel, which decreased 40.1% from 2019, resulted in lower prices of major
agricultural products in Thailand such as rubber, palm, tapioca, corn, cane, and sugar.
Thailand exported 5.7 million tons of rice or 24.5% decreased from last year, which
made Thailand the world third-largest rice exporter.  Severe drought events incurred in
2020 and is predicted to be continued in 2021 directly affected 9.4 million agricultural
workers or 28.8% of total workers (37.4 million people). Thai household debt has risen
to the highest level at 86.6% of GDP or Baht 13.8 trillion in third quarter of 2020. Tourism
sector an important source of revenue to Thailand has recorded of 39.8 million foreign
tourists visited the country last year and spent Baht 1.95 trillion, accounting for 12% of
the country’s GDP. However, in 2020 number of foreign tourists were 83.2% decrease
to Baht 6.7 million (in the first quarter of 2020) of which revenue accounted for Baht
0.3 trillion or 82.9% decrease from the previous year. Number of domestic tourists in
2020 were dropped to 108 million from 227.8 million in 2019 or 52.6% decrease, the
estimated revenue was Baht 0.4 trillion compared with Baht 1.1 trillion in 2019 or 61.1%
decrease.  This is the first-time phenomenon that hotels closed, airplanes on the ground
and global travel restrictions implemented, travel and tourism related businesses and
aviation therefore are the most affected sectors. This directly impacted workers and
operators in tourism related businesses including restaurants and aviation industries
of approximately 2.5 million people or 6.7% of total workers. Investment application
value received by Board of Investment during the year 2020 was Baht 481,150 million
or decreased by 30% from Baht 691,390 million last year. Global investing in research
and development of COVID-19 vaccines on a never-before-seen level. Several countries
have achieved success in coronavirus vaccine invention and development.  Many countries
have started to vaccinate people against coronavirus to reduce overall COVID-19 infections
and mortality which getting people around the world back to normal soon.
In 2020, motorcycle market contracted for the third consecutive year,
motorcycle sales were 1,517,682 units or 11.7% decrease. Automobile market also
contracted for the second consecutive year, automobile sales were 792,110 units or
21.4% decrease. The Company has adopted more stringent lending policies due to
COVID-19 pandemic, which resulted in decease in domestic hire-purchase and loan
receivables-net to Baht 4,591.3 million or 38.3%. Domestic motorcycle hire-purchase
receivables decreased by 47.6% to Baht 2,993.0 million while domestic automobile hire
purchase receivables decreased by 30.9% to Baht 214.4 million. Combined hire-purchase
receivables from our subsidiary companies in The Lao People’s Democratic Republic and
Kingdom of Cambodia were Baht 1,061.2 million or 13.8% increase, the hire-purchase net
receivables accounted for 26.2% of the group hire-purchase net receivables. The Company
was approved by The National Bank of Cambodia to establish additional six branches in
Cambodia and has applied for permission from Bank of Lao PDR for establishing additional
three branches of which permission grants are expected to be in 2021.
On 23 April 2020, the Annual General Meeting of Shareholders meeting’s
resolution approve to invest in Myanmar Finance International Limited (MFIL) of no
more than Baht 450 million. MFIL has 13 branches and consists of 55,000 customers.
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ในปี 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์ มียอดจ�ำหน่าย
ลดลง 3 ปี ต่อเนื่อง รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย
1,517,682 คัน ลดลง 11.7% ส่วนตลาดรถยนต์
มียอดจ�ำหน่ายลดลง 2 ปี ต่อเนื่อง โดยมี
ยอดจ�ำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4%
In 2020, motorcycle market contracted for
the third consecutive year, motorcycle sales
were 1,517,682 units or 11.7% decrease.
Automobile market also contracted for the
second consecutive year, automobile sales
were 792,110 units or 21.4% decrease.
การอนุมัติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในสหภาพเมียนมา การเข้าท�ำรายการซื้อขายจึงต้องเลื่อนไปแต่คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้
ในส่วนการใช้ระบบ Digital ในการท�ำงานเพื่อประสิทธิภาพความแม่นย�ำของข้อมูลในการ
บริการลูกค้า ทางบริษัทได้พัฒนาระบบ Mobile Application ซึ่งได้เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2558 และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งโดยปัจจุบนั พนักงานภาคสนามใช้ระบบนีถ้ งึ 1,038 คน ในประเทศไทย อีกทัง้
ใน สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา พนักงานภาคสนามได้เริ่มใช้ระบบเดียวกันมาเป็นเวลา 3 ปี  
ปัจจุบันมีพนักงานใช้ระบบของบริษัท 245 คนในต่างประเทศ รวมแล้วพนักงานภาคสนามที่ใช้ระบบนี้
ถึง 1,283 คน ซึ่งเป็นผลให้ทางบริษัทสามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งในช่วง
การแพร่ระบาด COVID-19 ทางบริษทั ได้สง่ เสริมลูกค้าในประเทศไทยใช้ Mobile Application ทัง้ TK
Plus และ TK Line ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งสามารถช�ำระเงิน
ผ่านทาง Application ทาง Online Banking ท�ำให้ลดการใช้กระดาษทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ
รายเดือน ได้กว่า 5 ล้านใบต่อปี ลดการใช้ต้นไม้ได้ 332 ต้น ลดมลภาวะ CO2 ได้ 12.5 ตัน/ปี ซึ่งเป็น
การรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดต้นทุนไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการ การใช้
ระบบนี้ในสาขาต่างประเทศ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนีข้ อบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา ความส�ำเร็จขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดจากความมุ่งมั่น และประสบการณ์ของ
บุคลากร ตลอดจนผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ท�ำให้บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการชัน้ น�ำ  ต่อเนือ่ งมา 48 ปี
ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น
บริษัทชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มบริษัทฐิติกร จะเติบโตต่อเนื่อง
ทั้งในประเทศ และในอาเซียน อย่างยั่งยืนในอนาคต สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัย
จากการระบาดของ COVID-19 ทางเราจะเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต ที่วิกฤตนี้จะเริ่มคลี่คลายไป
ในทางที่ดีในเร็ววัน

The Company previously expected to obtain approval from the Myanmar authorities
within 2020, however, due to COVID-19 outbreak situation in Myanmar, the acquisition
has been postponed with an expectation shall be completed within 2021.
For digital technology perspective, in order to improve the quality and the
accuracy of data in servicing customers, the Company has created a proprietary mobile
application since 2015 with continuous development. At present, 1,038 field staff in
Thailand are equipped with mobile devices and applications. In addition, 245 staff in
The Lao People’s Democratic Republic, Kingdom of Cambodia and other countries have
started using the same system for three years, therefore total staff using the system
are 1,283 persons. This has supported the Company to handle customer service in an
efficient way. In addition, the Company also encourage our customer to use mobile
Applications which are TK Plus and TK Line which allow quick and safely access to customer’s
information and enable payments via application using online banking. These reduce
paper usages such as monthly invoices and receipts for more than 5 million sheets or
saving 332 trees and reducing CO2 emission for 12.5 tons per year.  For a positive impact
on the environment and cost effectiveness, the Company is determined to carry out
these same practices at the overseas branches.
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 48 consecutive years. We 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.  Finally, I would
like to wish everyone stay safe from COVID-19 and we will be well prepared for the
future in which this crisis would vanish soon.

ดร. ชุ มพล พรประภา

Dr. Chumpol Phornprapha

ประธานกรรมการ

Chairman
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Mr. Prasit Sainonsee
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ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

Dr. Chumpol Phornprapha
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นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

5

3

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

Mr. Satitphong Phornprapha

Director

กรรมการ
Director

Independent Director and
Audit Committee

กรรมการ

นายรักสนิท พรประภา
Mr. Raksanit Phornprapha

Mr. Surin Dhammanives

5
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นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Chakchai Panichapat

Advisor to
the Board of Directors
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นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Mr. Apichart Kasemkulsiri

Independent Director
President of Audit Committee
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นายประพล พรประภา

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ

Mr. Prapol Phornprapha

Director
Deputy Managing Director

10

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร

กรรมการ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Mr. Wiboon Perm-Arayawong

Independent Director
and Nomination and
Remuneration Committee

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

Director
Managing Director

Director
Nomination and
Remuneration Committee

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

นางสาวปฐมา พรประภา
Ms. Prathama Phornprapha

Mr. Aphichai Uemsathienporn

11

12
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นายกนิช บุ ณยัษฐิติ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Kanich Punyashthiti

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

บริษัท   ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีประสบการณ์ด้านการเงิน  บัญชี  และ
การจัดการ  โดยมีนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายกนิช บุณยัษฐิติ และ นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ  เป็นกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมี
นางชลธิชา ยอดศรี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
และตามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้ อ ก� ำ หนดและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วน
ทุกครั้ง เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูล
ทางการเงิ น รวมถึ ง รั บ ทราบความเห็ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ต่ อ การจั ด ท� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท และได้ ร ายงานผลการประชุ ม
ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
สรุ ป สาระส� ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้  
1.  การสอบทานการรายงานทางการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ฝ่ายบริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุง
รายการบัญชีที่ส�ำคัญ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี
และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำ
งบการเงิน เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความน่าเชื่อถือและทันเวลา รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผูใ้ ช้งบการเงิน ซึง่ ในปี 2563 ผูส้ อบไม่ได้มขี อ้ สังเกตทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
และไม่ พ บพฤติ ก ารณ์ อั น ควรสงสั ย คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง มี
ความเห็นว่าบริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และมี
การจัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. 	การสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน
หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท
ตามประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทาน

พบว่า รายการระหว่างกันของกลุม่ บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินการตามเงือ่ นไข
การค้าทั่วไป แบบสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และทบทวนระบบ
การควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต จากรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี
ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้มีการจัดการอย่างเพียงพอ โดยพิจารณาในเรื่อง
การด�ำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหายหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ
ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น นั ย ส� ำ คั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความเห็ น ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำขึ้นตามแนวทาง
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสามารถ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
4.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอก และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อให้แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ติดตามและรับรายงานจากคณะบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะ และได้สอบทานประสิทธิผล
ของการบริหารความเสีย่ ง จากผลการด�ำเนินงานของแต่ละฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
จึงท�ำให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทาน ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) สอดคล้องกับหลัก
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ ง พิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
อย่างเหมาะสม  ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็น
ที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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6.  การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี การปฏิบัติตามแผนงานโดยเน้นให้สุ่มตรวจสอบทานเกี่ยวกับ
รายการในงบการเงิน โดยได้ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการ
แก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้านบุคลากร  และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าทีใ่ นการเสนอแต่งตัง้
และเลิ ก จ้ า งผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ส� ำ หรั บ การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตประจ� ำ ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 แต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6947  จากบริษัท  เอ็ม อาร์  แอนด์  
แอสโซซิเอท  จ�ำกัด  เป็นผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษทั รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2564
ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี  3,340,000 บาท
8.  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2563 ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และได้มกี ารรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ
ในการสอบทานงบการเงิน  การควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม   และ
การสอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอ  ตามกฎหมาย  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2564

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ยั ง คงมุ ่ ง เน้ น ในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความรู้ความช�ำนาญ โดยตั้งเป้าหมายขยาย
ขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้ง
บริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว
และในปี 2558 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน
50 ล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์บริษทั จะพิจารณา
ตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการด�ำเนินการ
อนึ่ง บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตรา
ผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อของบริษัท
ยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได้ ไม่ว่า
จะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้ง
การตั้งส�ำรองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุง่ เน้นในหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บริษทั สามารถ
สร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอของบริษัทแก่นักลงทุน
สถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็น
ภารกิจที่ส�ำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย พรประภา เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดย
ในช่ ว งต้ น ได้ เ น้ น การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด หลังจากนัน้
ในปี 2538 จึงขยายตัวออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริษัท
ซี.วี.เอ จ�ำกัด ซึ่ง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
เป็นผู้ด�ำเนินการ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้า
ซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยาย
สินเชือ่ ในส่วนของการให้เช่าซือ้ รถยนต์ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑล   
ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อ
โดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอย่างเดียว

ส่วนด้านการปล่อยสินเชือ่ รถจักรยานยนต์ทงั้ หมดอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการ
ของ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น
78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ     
ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของ
บริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เพื่อขยายธุรกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจั ก รยานยนต์ ร ายใหญ่ ข องประเทศไทย มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาด
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27%
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อ
เช่าซื้อที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งรักษา
สิ ท ธิ ผู ้ บ ริ โ ภคด้ า นสั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท
มีแผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในการขยายการให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558
โดยในปี 2557 บริษทั มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อยอีก 2 แห่ง เพิม่ เติมใน 2 ประเทศ
คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance PLC” และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชอื่ “Sabaidee Leasing
Co., Ltd” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
และในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่ม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ
“บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2561 บริษัทย่อย
ทั้งสองแห่งที่อยู่ในต่างประเทศ มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 125.9% และ
ทั้งสองบริษัท มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 895.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน 10.2 % ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ และในปี 2560
บริษทั ฯ ด�ำเนินการขายหุน้ สามัญของบริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด  
จ�ำนวนทั้งสิ้น 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ให้แก่บุคคลที่ไม่เป็น
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บริษัทยังคงเดินหน้าขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็น
บริษทั ในภูมภิ าคอาเซียน โดยในปี 2561 มีการขออนุมตั จิ ากธนาคารกลาง
กั ม พู ช าเพื่ อ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก USD 2,500,000 เป็ น USD
4,000,000 อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ในสหภาพเมียนมา
(บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.00% ของทุนช�ำระแล้ว) และได้รบั อนุมตั จิ าก
Financial Regulatory Department (FRD) ในวันที่ 29 เมษายน 2562
ให้เปิดได้ 3 สาขาในเขตหงสา (Bago Region) ซึ่งบริษัทได้เริ่มเปิด
ไปแล้ว 1 สาขา ที่เมืองมอนโย และในปี 2563 มีการขยายสาขาเพิ่ม
6 สาขา คือ Kampong Thom, Kampot, Banteay Meanchey,
Takao, Pursat and Kampong Chhnang ภายใต้บริษทั ย่อย Suosdey
Finance PLC ท�ำให้มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา และได้รับอนุมัติจาก
ธนาคารแห่งชาติลาวเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,250,000,000 kip
เป็น 15,250,000,000 kip และอยู่ระหว่างด�ำเนินการเปิดสาขาเพิ่มอีก

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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11

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

12
3 สาขา คือ Pakse, Xieng Khouang และ Udomchai ท�ำให้ ณ
สิ้นปี 2563 จะมีทั้งหมด 3 สาขา ภายใต้บริษัทย่อย Sabaidee Leasing
Co.,Ltd และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัท
ฐิ ติ ก ร จ� ำ กั ด (มหาชน) เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2563 ที่ ผ ่ า นมา
ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอ็มเอฟไอเอล (Myanmar Finance
International Limited) หรือ MFIL ผู้ให้บริการสินเชื่อในสาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมา เพื่ อ เป็ น การขยายกิ จ การแบบก้ า วกระโดด
ในต่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 นั้น แต่เนื่องจากปัจจัย
ภายนอกทีเ่ หนือการควบคุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ระลอกสองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา
ส่งผลให้แผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ MFIL ชะลอตัว
และไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเวลาดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย พรประภา เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อ โดย
ในช่วงต้นได้เน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลในนามของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด หลังจากนั้น
ในปี 2538 จึงขยายตัวออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริษัท
ซี.วี.เอ จ�ำกัด ซึ่ง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
เป็นผู้ด�ำเนินการ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้า
ซื้อกิจการของบริษัท ชยภาค จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อขยาย
สินเชือ่ ในส่วนของการให้เช่าซือ้ รถยนต์ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑล   
ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
เพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อ
โดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอย่างเดียว
ส่วนด้านการปล่อยสินเชือ่ รถจักรยานยนต์ทงั้ หมดอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินการ
ของ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย
และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น
78 สาขา ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ     
ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของ
บริษทั เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เพื่อขยายธุรกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจั ก รยานยนต์ ร ายใหญ่ ข องประเทศไทย มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาด
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27%
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อ
เช่าซื้อที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งรักษา
สิ ท ธิ ผู ้ บ ริ โ ภคด้านสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บ ริโ ภค อีกทั้งกลุ่มบริษัท
มีแผนการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในการขยายการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
ในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 โดย
ในปี 2557 บริษทั มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อยอีก 2 แห่ง เพิม่ เติมใน 2 ประเทศ

คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ชื่อ “Suosdey Finance PLC” และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชอื่ “Sabaidee Leasing
Co.,Ltd” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ และ
ในปี 2558 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่ม 1 แห่ง ภายใต้ชื่อ
“บริษัท   ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด” เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2561 บริษัทย่อย
ทั้งสองแห่งที่อยู่ในต่างประเทศ มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 125.9% และ
ทั้งสองบริษัท มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 895.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วน 10.2 % ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ และในปี 2560
บริษัทฯ ด�ำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส
จ�ำกัดทั้งหมดออกไป บริษัท ยังคงเดิน หน้าขยายงานเพื่อ เป้า หมาย
ที่จะเป็นบริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2561 มีการขออนุมัติจาก
ธนาคารกลางกัมพูชาเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น USD 4,000,000
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ขออนุ มั ติ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท Mingalaba
Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ในสหภาพเมียนมา (บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วน 99.00% ของทุนช�ำระแล้ว) และได้รับอนุมัติจาก Financial
Regulatory Department (FRD) ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ให้เปิดได้
3 สาขาในเขตหงสา (Bago Region) ซึ่งบริษัทได้เริ่มเปิดไปแล้ว 1 สาขา
ที่เมืองมอนโย และในปี 2563 มีการขยายสาขาเพิ่ม 6 สาขา คือ
Kampong Thom, Kampot, Banteay Meanchey, Takao, Pursat
and Kampong Chhnang ภายใต้บริษัทย่อย Suosdey Finance PLC
ท�ำให้มสี าขาทัง้ หมด 12 สาขา  และได้รบั อนุมตั จิ ากธนาคารแห่งชาติลาว
เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 15,250,000,000 kip และอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการเปิดสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา คือ Pakse, Xieng Khouang
และ Udomchai ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563 จะมีทั้งหมด 3 สาขา ภายใต้
บริษัทย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd   และมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอ็มเอฟไอเอล
(Myanmar Finance International Limited) หรือ MFIL ผู้ให้บริการ
สินเชื่อในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการขยายกิจการ
แบบก้าวกระโดดในต่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 นั้น
แต่เนือ่ งจากปัจจัยภายนอกทีเ่ หนือการควบคุมจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ระลอกสองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
รุ น แรงกว่ า รอบที่ ผ ่ า นมา ส่ ง ผลให้ แ ผนการด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การเข้าซื้อกิจการ MFIL ชะลอตัวและไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเวลา
ดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ในสิน้ ปี 2563 บริษทั ย่อยทัง้ สามแห่ง มีลกู หนี้ และลูกหนีเ้ ช่าซือ้
เพิ่มขึ้น 13.8% และทั้งสามบริษัทมีลูกหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อ สุทธิรวม
1,062.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.2% ของลูกหนี้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์สุทธิซึ่งทางบริษัท มีเป้าหมายเดิมที่จะขยายสัดส่วน
ต่างประเทศให้เป็น 50% ของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2563
แต่ไม่สามารถประสบผลส�ำเร็จได้เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ซึง่ หากเหตุการณ์คลีค่ ลายไปทางทีด่ ที างบริษทั คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย
ได้ในปี 2565
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บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑลและต่างจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ถือหุ้น

ถือหุ้น

99.99%

ถือหุ้น

99.99%

99.99%

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด

ธุรกิจให้บริการ
ด้านการติดตามหนี้สิน

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

ธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

ถือหุ้น

ถือหุ้น

99.95%

ถือหุ้น

86.89%

99.00%

Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ในประเทศลาว

Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
ธุรกิจ Microfinance
ในประเทศพม่า

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์: รถยนต์:
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด, บริษัท ชยภาค จ�ำกัด, Suosdey เงินให้กู้ยืม: รายได้อื่นๆ เท่ากับ 77.6: 0.6: 0.5: 21.3
Finance PLC, Sabaidee Leasing Co., Ltd. บริษทั ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.  ด�ำเนินธุรกิจหลัก
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2561-2563 สามารถ
โดยให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2563 จ�ำแนกได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย
1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
รวมรายได้
2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

% การถือหุ้น
ของบริษัท

99.99
99.95
86.89

งบการเงินรวม
2563

งบการเงินรวม
2562

งบการเงินรวม
2561

ล้านบาท	 %  	

ล้านบาท

%  	

ล้านบาท     	 %

      
1,977.3
77.6

2,945.8

79.2

3,141.3

81.1

99.99
รวมรายได้

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

16.3

0.6

20.8

0.5

29.0

0.8

13.3

0.5

17.2

0.5

21.8

0.6

0.2
39.7
240.6
260.8
541.3
2,548.2

0.01
1.6
9.4
10.2
21.3
100.0

4.3
62.6
259.7
408.7
735.3
3,719.1

0.1
1.7
7.0
11.0
19.8
100.0

9.7
52.8
224.1
393.1
679.7
3,871.8

0.2
1.4
5.8
10.1
17.5
100.0

99.99
99.99
99.00

4. รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าธรรมเนียม
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ
                      รวมรายได้			
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ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*

ปี 2554

อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 – 2.4 ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมี
การจั ด ส่ ง เสริ ม การขายให้ กั บ สิ น ค้ า เฉพาะรุ ่ น ในระยะเวลาจ� ำ กั ด
ส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนั้นๆ
บริษทั เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
โดยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีส่วนแบ่งการตลาด
สู ง สุ ด เป็ น อั น ดั บ 1 ตามการจั ด ล� ำ ดั บ ของสมาคมธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถจั ก รยานยนต์ ไ ทยต่ อ เนื่ อ งมา 30 ปี โดยส่ ว นแบ่ ง การตลาด
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ เดือน มิถนุ ายน 2555 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 20.27   
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
ที่มา
: สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษัทฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้                   

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปัจจุบนั สถาบันการเงินหลายแห่งได้หนั มาขยายสินเชือ่ เช่าซือ้
รถยนต์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มาก
ในระบบการเงิ น ท� ำ ให้ นั บ ตั้ ง แต่ ค รึ่ ง หลั ง ของปี 2544 เป็ น ต้ น มา
อัตราดอกเบีย้ ส�ำหรับสินเชือ่ เพือ่ การเช่าซือ้ รถยนต์ใหม่ของบริษทั เงินทุน
อยูท่ รี่ ะดับเฉลีย่ ร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีสำ� หรับรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล และ
ระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.7-3.2 ต่อปีส�ำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ โดย
อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี ทัง้ นี้ ขึน้ กับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติ
ผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
จากสภาวะการแข่งขันท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ สินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ลดต�ำ่ ลง
โดยเฉพาะรถยนต์ ใ หม่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการบางแห่ ง มี ก ารปรั บ ตั ว
และขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�ำหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุม่ บริษทั มีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริการลูกค้าที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ จ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ คอยให้ บ ริ ก ารประจ� ำ
ตามส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผูจ้ ำ� หน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์
รวม 587 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ เจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั สามารถ

แจ้งผลการพิจารณาสินเชือ่ เช่าซือ้ ให้กบั ลูกค้าทราบภายใน 3 วันส�ำหรับ
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และภายใน 7 วัน ส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทยังสามารถช�ำระ
ค่าสินค้าให้แก่ผจู้ ำ� หน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทมี่ ปี ระวัตกิ ารค้าทีด่ ี
อย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้จ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์และรถยนต์มคี วามสัมพันธ์ทดี่ ที างธุรกิจ และมีความเชือ่ ถือ
ซึ่งกันและกันมานานกว่า 48 ปี โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยการแนะน�ำลูกค้า และร่วมจัด
กิจกรรมในการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ บริษทั มีความได้เปรียบ
ต่อผู้ประกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทได้เพิ่มช่องทาง
การรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์,
ส� ำ นั ก งานสาขาของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย, เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารหนี้ ,
Tesco Lotus, Internet Banking, True Money และ Counter Service
ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนีก้ ระจายอยู่
เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี เ จ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ และเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารหนี้
ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพื่อครอบคลุมการให้บริการ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ในปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นรู ป ของการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ที่ ร วดเร็ ว และมี ส าขา
ครอบคลุมสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทัว่ ถึง การให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้
รถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตามพืน้ ทีก่ ารให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลจะมีการแข่งขันทีส่ งู กว่าต่างจังหวัด ทัง้ นีต้ งั้ แต่ปี 2544 เป็นต้นมา
อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยทั่วไป
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ลู ก ค้ า อย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วมี ค วามช� ำ นาญในพื้ น ที่
ที่ครอบคลุมเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบข้อมูล
การเร่งรัดหนี้สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. 	การพัฒนาบุคลากร   
กลุ่มบริษัทได้จัดอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร
อย่ า งสม�่ ำ เสมอให้ ทั น กั บ การแข่ ง ขั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันตามที่
กลุ่มบริษัทก�ำหนดซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถลดความเสี่ ย งของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ในการให้สินเชื่อ  
6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์
กลุม่ บริษทั เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถยนต์ ส่งผลให้
กลุม่ บริษทั สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
• นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา แต่จะ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับ
ต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษทั นอกจากนีย้ งั พิจารณาถึงรถจักรยานยนต์
หรือรถยนต์ทเี่ ช่าซือ้ ได้แก่ ประเภทและยีห่ อ้ รถ สภาพและอายุการใช้งาน
ของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
• ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ของกลุม่ บริษทั นัน้ ลูกค้าจะติดต่อ
เพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ติดต่อผู้จ�ำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ Sub dealer
ที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ ทางกลุ ่ ม บริ ษั ท โดยผู ้ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
จะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุม่ บริษทั โดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่หรือส�ำนักงาน
สาขา
ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางแรกประมาณ
ร้อยละ 95 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ยึดนโยบายประกอบธุรกิจในลักษณะ
ประสานประโยชน์ ร ่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ย และมุ ่ ง รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้บริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มจ�ำนวนสาขา
อย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น 75 สาขา ณ สิ้นปี 2563
ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
• แนวโน้มอุตสาหกรรม
ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศ
สามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ 2,125,646 คัน และมียอดจ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน
ซึง่ เป็นผลโดยตรงจากนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถคันแรก
และโครงการรับจ�ำน�ำข้าว หลังจากปี 2555 ตลาดรถจักรยานยนต์
ในประเทศมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2556 - 2558  และ
สามารถกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 2 ปีต่อเนื่องในปี 2559 - 2560 และ
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ในปี 2561 - 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์
มียอดขายลดลงต่อเนื่อง 3 ปี ในส่วนของตลาดรถยนต์ในประเทศ
มียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ในปี 2556 - 2559 และสามารถ

กลับมาขยายอีกครั้ง 2 ปี ต่อเนื่อง ในปี 2560 – 2561 และในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา ตลาดรถยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 2 ปี เป็นผลมาจาก
สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากนโยบาย American first ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
ซึง่ ประเทศไทยพึง่ พาการส่งออกประมาณ 70% ของ GDP ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับภาคการส่งออก อีกทั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาท
มีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากค่าเฉลี่ย 35.26 บาท ต่อ 1 USD ในปี 2559
มาอยูท่ คี่ า่ เฉลีย่ 31.28 บาท ต่อ USD  ในปี 2563 หรือแข็งค่าขึน้   11.3%  
ท�ำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลงในตลาดโลก
สถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยประสบมาหลายปี ต่อเนื่องส่งผลต่อ
ผลผลิตของเกษตรกร ในขณะทีส่ นิ ค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�ำ 
่
เนื่องจากสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�้ำมันโลก (WTI)
ซึ่ ง ราคาเฉลี่ ย น�้ ำ มั น ดิ บ มี ร าคาลดลงจาก USD 64.5 ต่ อ Barrel
ในปี 2562 มาอยู่ที่ราคาเฉลี่ย USD 38.6 ต่อ Barrel หรือ ลดลง 40.1%
ในปี 2563 ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 3 ของโลก
(หลังจากส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลกติดต่อกัน 4 ปี ในปี 2559  - 2562)
รองจากอินเดียและเวียดนาม เศรษฐกิจไทยที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว
ต่อเนื่องปี 2562 หดตัว 6.1% จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในรอบ 100 ปี
โดยการแพร่ระบาดของ Corona Virus (COVID-19) ในประเทศจีน
ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยว
เป็นจ�ำนวนมาก พบผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 (นอกประเทศจีน) เป็นประเทศแรก
ของโลก ในเดือน มกราคม 2563  ส่งผลให้รฐั บาลไทยประกาศมาตรการ
ปิดประเทศ (Lock Down) ในเดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2563
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ ในประเทศโดยเฉพาะรายได้ จ าก
นักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 12% ของ GDP ลดลง
82.9% จากปี 2562 เนื่องจากหลังไตรมาสแรกจนถึงสิ้นปีแทบไม่มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ลย ส่ ง ผลกระทบอย่ า งหนั ก ต่ อ การใช้ จ ่ า ย
ในประเทศที่ ป รั บ ตั ว ลดลงอย่ า งมาก อี ก ทั้ ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
เกิดการชะงักงัน ถึงแม้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศหลัง
เดือนเมษายน เมื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ได้ในรอบแรก
(Wave 1) รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศส่งผลให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว  แต่ประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด
รอบสอง (Wave 2) ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นผลให้หนี้ครัวเรือน
ทีเ่ คยลดลงอย่างช้าจากทีเ่ คยท�ำสถิตสิ งู สุด 81.1% ของ GDP  ในไตรมาส
4 ปี 2558 ท�ำสถิติใหม่สูงถึง 86.6% ของ GDP ในไตรมาส 3 ปี 2563
ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการใช้จ่ายของประชาชนในระยะสั้น โดยรัฐบาลไทย
ได้มีมาตรการและได้ตั้งงบประมาณ 1 ล้านล้านบาท หรือ 6.5% ของ
GDP กระตุ้นเศรษฐกิจและการเยียวยา ซึ่งช่วยบรรเทารายได้ของ
กลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อยโดยในปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัว 6.4%  
จากปี 2562
ในปี 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ส่วนตลาดรถยนต์หดตัวต่อเนื่อง 2 ปี รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย
1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562
ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก
1,007,552 คันในปี 2562
กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์ว่า
ในปี 2564 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 1.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้น
1.5% และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์จะอยู่ที่ 850,000 ถึง 900,000 คัน
เพิ่มขึ้น 7.3 ถึง 13.6%
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 ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนื่องจากรายได้หลักของกลุ่มบริษัทเป็นดอกเบี้ยรับจากการให้
บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ซึง่ ถูกก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ไว้คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของต้นทุนอัตราดอกเบีย้ จึงส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้
ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 3 ปี
และออกหุ้นกู้ระยะเวลา 2-3 ปีไว้ในระดับสูง ท�ำให้บริษัทสามารถ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่รวม 250.1 ล้านบาท
(ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 196.3 ล้านบาท) หุ้นกู้รวม
1,070.0 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 670.0 ล้านบาท)
ซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้มีสัดส่วน 89.5% ของยอดเงินกู้
รวมทั้งหมด 1,474.9  ล้านบาท บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร
จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ที่ระดับ A- ท�ำให้ทั้งสถาบันการเงินและ
ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของ
ทางบริษัท เป็นผลให้บริษัทได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น
 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
-  สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถจั ก รยานยนต์ มี ภ าวะ
การแข่งขันที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยากนัก
หากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัท
มีประสบการณ์อยูใ่ นอุตสาหกรรมนีม้ าเป็นเวลายาวนานกว่า 48 ปี ท�ำให้มี
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท สามารถพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 63 แห่งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 524 แห่ง ในต่างจังหวัด ท�ำให้กลุ่มบริษัท
มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น
-  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์นนั้ ผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการในรูปบริษัทที่เกิดจาก
การร่วมทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์ หรือบริษัทข้ามชาติซึ่งมี
ความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำและฐานเงินทุนขนาดใหญ่
ได้แข่งขันในด้านราคาอย่างรุนแรงเพือ่ ให้ได้มา ซึง่ ส่วนแบ่งทางการตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัว
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ  แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายราย
ประสบปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อ
รถยนต์ใหม่จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการที่จะคัดเลือกลูกค้า
ที่มีคุณภาพ จึงหันมาให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการ
แข่งขันที่ไม่รุนแรงจนเกินไป

 ความเสี่ยงต่อผลการด�ำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่ อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถท�ำได้ตามศักยภาพของ
บริษัทโดยไม่มีข้อจ�ำกัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนั้นผู้ประกอบการทุกราย
มีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากขาด
ความระมั ด ระวั ง ในการให้ สิ น เชื่ อ และขาดระบบการบริ ห ารและ
การจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินเชื่อและหลักประกัน กลุ่มบริษัทจึงได้ก�ำหนดมาตรการ
ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมตั สิ นิ เชือ่
ที่ชัดเจน ก�ำหนดให้มีมาตรฐานการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างเข้มงวด
ทุกขั้นตอน รวมถึงการก�ำหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
ของลูกหนี้และหลักประกันแต่ละราย ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งส�ำรอง
เป็นค่าเผื่อส�ำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็นจ�ำนวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
 ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะถูกน�ำมา
จ�ำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าช�ำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
จะสามารถลดความเสีย่ งจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ มาได้
อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว
ยังสามารถติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้ำประกันได้
ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจ�ำนวนผลขาดทุน
จะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั สภาพ ยีห่ อ้ รุน่ รถ จ�ำนวนปี และความต้องการ
ในท้องตลาดทีม่ ตี อ่ สินค้านัน้ ๆ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการว่าจ้างปรับสภาพ
รถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าก่อนน�ำออก
จ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถลดความเสีย่ งจากการขาดทุนในการขายสินทรัพย์
ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู ้เชี่ ยวชาญ
จากการที่บริษัทใช้ระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับ
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ ส�ำหรับ
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน และบริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไร
ก็ดี บริษทั มีการให้ผลตอบแทนทีจ่ งู ใจต่อพนักงาน ประกอบกับการอบรม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานต่อไป
 ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
ปัจจุบนั ธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ถูกก�ำกับโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (สคบ.) ซึ่งก�ำกับดูแลสัญญาเพื่อให้เกิด
ความเป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค เช่ น ก� ำ หนดระยะเวลาและขั้ น ตอน
การบอกเลิกสัญญา และอัตราเบีย้ ปรับการผิดนัดจ่ายช�ำระในอัตราไม่เกิน
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) บวกร้อยละสามต่อปีแต่ทั้งนี้
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ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
(เดิม MRR ของธนาคารกรุงไทย +10%) ทัง้ นีส้ นิ เชือ่ เช่าซือ้ มิได้อยูภ่ ายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคต
หากภาครัฐพิจารณาเข้ามาก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
เพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั กลุม่ บริษทั
ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใช้ก�ำกับสถาบันการเงิน เช่น เกณฑ์
การตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ นโยบายการรับรูแ้ ละหยุดรับรูร้ ายได้
ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่าการเข้ามาก�ำกับดูแลของภาครัฐในอนาคต
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภท
เช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ยังไม่มี
ระบบการท�ำงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างก�ำแพงป้องกันมิให้ม       ี
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนีไ้ ด้งา่ ยเหมือนเช่นในอดีต

 ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุ ของสินเชื่ อเช่ าซื้ อ
กับแหล่งเงินทุน
เนื่องจากระยะเวลาผ่อนช�ำระของสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์
อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ระหว่าง
48 ถึง 60 เดือน หากใช้กู้เงินระยะสั้นจ�ำนวนมาก อาจพิจารณาได้ว่า
เป็นความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว
คืนทันที ถึงแม้วา่ กลุม่ บริษทั มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและเป็นลูกค้าชัน้ ดี
ของสถาบันการเงินกว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือ
การผิดนัดช�ำระหนี้ แม้กระทัง่ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ทีส่ ถาบัน
การเงินจ�ำนวนมากประสบปัญหาแต่กลุม่ บริษทั ก็มไิ ด้ถกู เรียกเงินกูย้ มื คืน
แต่อย่างใด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ บริษัท
จึงได้เพิ่มเงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินและหนี้สิน
ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่กับ
สถาบันการเงินจ�ำนวน 250.1 ล้านบาท  และหุน้ กูจ้ ำ� นวน 1,070.0 ล้านบาท
สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)
ที่ 89.5% ส่งผลให้บริษทั สามารถจ�ำกัดความเสีย่ งในเรือ่ งนีไ้ ด้เป็นอย่างดี
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บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
13. สาขาลพบุรี
เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช
เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จังหวัดลพบุรี 15000
14. สาขาสุราษฎร์ธานี
2. สาขากรุ งเทพฯ
เลขที่ 97/19 หมู่ 6 ถนนชนเกษม ต�ำบลมะขามเตีย้
เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
15. สาขานครปฐม
เลขที่ 312 ถนนเทศา ต�ำบลพระประโทน
3. สาขากรุ งเทพฯ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เลขที่ 1681 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม 16. สาขาบุรีรัมย์
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เลขที่ 239/1-2 หมู่ 8 ต�ำบลอิสาณ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สาขาต่างจังหวัด
17. สาขานครศรีธรรมราช
4. สาขาฉะเชิงเทรา
เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ
เลขที่ 346 ถนนศุขประยูร ต�ำบลหน้าเมือง
ต�ำบลท่าวัง อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
5. สาขาศรีราชา
18. สาขาสุพรรณบุรี
เลขที่ 15/27 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลสุรศักดิ์
เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน ต�ำบลท่าระหัด
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
6. สาขาแกลง
19. สาขากาญจนบุรี
เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์
เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้านเหนือ
ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
จังหวัดระยอง 21110
20. สาขาเพชรบุรี
7. สาขาจันทบุรี
เลขที่ 94/10-11 หมู่ 1 ต�ำบลต้นมะม่วง
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ต�ำบลจันทนิมิต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
8. สาขาชัยนาท
21. สาขาหัวหิน
เลขที่ 215/20-21 หมู่ 5 ถนนพรหมประเสริฐ
เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์ ต�ำบลหัวหิน
ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
จังหวัดชัยนาท 17000
22. สาขาชลบุรี
9. สาขาปากช่อง
เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ ต�ำบลบางปลาสร้อย
เลขที่ 438/6, 7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
23. สาขาบ้านฉาง
10. สาขานครราชสีมา
เลขที่ 90/70 หมู่ 1 ต�ำบลพลา
เลขที่ 965, 967 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
24. สาขาระยอง
11. สาขาขอนแก่น
เลขที่ 139/4-5-6 ถนนประชาสโมสร ต�ำบลในเมือง เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ต�ำบลท่าประดู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
25. สาขาตราด
12. สาขาก�ำแพงเพชร
เลขที่ 154/4-5 หมู่ 5 ต�ำบลหนองเสม็ด
เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
1. ส�ำนักงานใหญ่

26. สาขาพนมสารคาม
เลขที่ 155/41-42 หมู่ 4 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
27. สาขากบินทร์บุรี
เลขที่ 123-125 หมู่ 16 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
28. สาขานครนายก
เลขที่ 75/9-10 หมู่ 1 ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
29. สาขาอยุธยา
เลขที่ 77/1 หมู่ 2 ต�ำบลไผ่ลิง
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
30. สาขาอ่างทอง
เลขที่ 76/3 ต�ำบลโพสะ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง 14000
31. สาขานครสวรรค์
เลขที่ 434/59-60 หมู่ 10 ถนนหิมพานต์
ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
32. สาขาชุมพร
เลขที่ 235/15-16 หมู่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง
ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
33. สาขาตรัง
เลขที่ 467, 469 ถนนพัทลุง ต�ำบลทับเที่ยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
34. สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 47/4-6 ถนนโชตนา ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
35. สาขาเชียงราย
เลขที่ 70/6-9 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
36. สาขาล�ำปาง
เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหัวเวียง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000
37. สาขาอุดรธานี
เลขที่ 148/10 หมู่ 5 ถนนประชารักษา
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่และสาขา

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

20
38. สาขาสุโขทัย
เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง ต�ำบลธานี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
39. สาขาสิงห์บุรี
เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์ ต�ำบลบางพุทรา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
40. สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
41. สาขาพิษณุโลก
เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
42. สาขานางรอง
เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
43. สาขาศรีมหาโพธิ
เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ 4 ต�ำบลศรีมหาโพธิ
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
44. สาขามหาสารคาม
เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิด์ ำ� เนิน ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
45. สาขากาฬสินธุ์
เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์ ต�ำบลกาฬสินธุ์
อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
46. สาขาล�ำนารายณ์
เลขที่ 13/4-5หมู่ 1 ต�ำบลชัยนารายณ์
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
47. สาขาสระบุรี
เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด
ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
48. สาขาราชบุรี
เลขที่ 260/46 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
49. สาขาระนอง
เลขที่ 291/68-69 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลบางบอน อ�ำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
50 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่ 125/39 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

51. สาขาชัยภูมิ
เลขที่ 158-159 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000
52. สาขาบ้านโป่ง
เลขที่ 114/8-9 ถนนปากแรด
ต�ำบลบ้านโป่ง อ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110
53. สาขาภูเก็ต
เลขที่ 218/21-23, 218/60-62 ถนนเทพกษัตรีย์
ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
54. สาขาอุบลราชธานี
เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
55. สาขาศรีสะเกษ
เลขที่ 861/23-24 ถนนกสิกรรม
ต�ำบลเมืองใต้ อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 33000
56. สาขาทุ่งสง
เลขที่ 480-480/1 หมู่ 1
ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ต�ำบลชะมาย
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
57. สาขาเพชรบูรณ์
เลขที่ 69/12 หมู่ 2 ต�ำบลสะเดียง
อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
58. สาขาเดิมบางนางบวช
เลขที่ 158 หมู่ 4 ต�ำบลเขาพระ
อ�ำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
59. สาขาสระแก้ว
เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร
ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 27000
60. สาขาเมืองเลย
เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ต�ำบลกุดป่อง
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
61. สาขาพิจิตร
เลขที่ 2/274-2/275 ถนนศรีมาลา
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000
62. สาขาชุมแพ
เลขที่ 55-55/1 หมู่ 4 ต�ำบลชุมแพ
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

63. สาขาบางปะอิน
เลขที่ 88/26-27 หมู่ 9
ต�ำบลเชียงรากน้อย อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
64. สาขาพิมาย
เลขที่ 181/3-4 หมู่ 14 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
65. สาขาอุตรดิตถ์
เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์
ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
66. สาขากระบี่
เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ ต�ำบลกระบี่ใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
67. สาขาสุรินทร์
เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
68. สาขาบึงกาฬ
เลขที่ 75/15 หมู่ 9 ต�ำบลบึงกาฬ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
69. สาขาแม่สอด
เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ต�ำบลแม่สอด
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
70. สาขาทับสะแก
เลขที่ 137/4 หมู่ 9
ต�ำบลทับสะแก อ�ำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
71. สาขาแพร่
เลขที่ 39/3 หมู่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล
ต�ำบลนาจักร อ�ำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
72. สาขาด่านขุนทด
เลขที่ 37/5 หมู่ 14
ต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา 30210
73. สาขาหนองบัวล�ำภู
เลขที่ 12/7-8 ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอหนองบัวล�ำภู
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39000
74. สาขาหนองคาย
เลขที่ 101/1-2 ต�ำบลมีชัย อ�ำเภอหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000
75. สาขาบัวใหญ่
เลขที่ 335/11 ถนนนิเวศรัตน์
ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 30120
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ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Suosdey Finance PLC
1. Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation
Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan  
Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
2. Siem Reap Province Branch
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou,
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province
3. Battambang Province Branch
No27, Street 03, Phum Kammeakor,
Sangkat Svay Por, Krong Battambang,
Battambang Province
4. Kampong Cham Branch
Chrouy Thma Village, Sangkat Boeng Kok,
Kampong Cham Province

5. Svay Rieng Branch
24 Street. 110, Veal Yon Village,
Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng,
Svay Rieng Province
6. Kampong Speu Branch
296 National Highway 4,
Peanichchakam Village,
Krong Rokar Thum, Sangkat Chbar Mon,
Kampong Spue Province
7. Banteay Meanchey Branch
Phum Bei, Sangkat Preah Ponlea,       
Krong Serei Saophoan, Banteay   
Meanchey Province.
8. Kampot Branch
Phum Svay Thum, Sangkat Krang Ampil,
Krong Kampot, Kampot Province.

9. Kampong Thom Branch
Phum Kampong Thum, Sangkat Kampong
Roteh, Krong Stueng Saen,
Kampong Thom Province
10. Pursat Branch
Phum Peal Nheaek Muoy, Sangkat
Phteah Prey Krong Pursat,
Pursat Province
11. Takao Branch
Phum Phsar Ta Kao, Sangkat Roka knong,
Krong Doun Kaev, Takeo Province
12. Kampong Chhnang Branch
Phum Ti Buon, Sangkat Khsam,
Krong Kampong Chhnang,
Kampong Chhnang Province

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
1. Vientiane Branch (Headquarter)
Beungkhayong, Unit:5, House no.077,
Thadeua Road, Sisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR

2. Luang Prabang Branch
House No. 225, unit 17, Ban Phonphaeng
Louangphrabang, Louangphrabang,
Lao PDR

3. Savannakhet Branch
House No. 308, unit 19, A1 Road Ban
Dongdamduan Kaysonephomvihane,
Savannakhet, Lao PDR

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

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

บริษัท ซี .วี.เอ. จ�ำกัด

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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ข้อมู ลทั่วไปและข้อมู ลส�ำคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

: บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
: www.tk.co.th
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
: ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
: หุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และบริการจัดเก็บหนี้
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น

2. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

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

3. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

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

4. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

: Sabaidee Leasing Co., Ltd.
: 077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
เว็บไซต์
: www.tk.co.th/sabaidee
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,906,250 หุ้น
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: บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339
ประเภทธุรกิจ
: ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น

6. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

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

ข้อมูลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
สถานที่ตั้ง

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

ผู้สอบบัญชี

: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425

สถานที่ตั้ง

: 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2630 7500 โทรสาร 0 2630 7506

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

5. ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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ผู ้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

1. บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด	   211,800,000
2. 	นางสาวปฐมา พรประภา

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
42.36

27,566,667	    5.51

3. 	นายประพล พรประภา	        25,566,667	    5.11
4. 	นางสาวปฤณ พรประภา	        21,562,900	   4.31
5. 	บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จ�ำกัด 	

18,200,000	                             3.64

6. 	นางอโนทัย พรประภา	   15,366,666	                             3.07
7. 	นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา

13,000,000	                            2.60
7,000,000

                            1.40

          6,000,000

   1.20

8. นางสาวสุพัฒนา พรประภา	        10,666,670	    2.13
9. นายรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา

9,500,000	   1.90
  9,450,000

                            1.89

- นางสิริรัตน์ พรประภา
   50,000
10. นายชาคริต สุวรรณโชติ	    6,800,000

    0.01
1.36

รวม	     360,029,570	                           72.01
ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั
(งบรวม)
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย จะมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้
แต่ละปี
ทั้ ง นี้ ห ลักเกณฑ์ใ นการจ่ายเงินปันผลได้ใ ช้ปัจจัยดังต่อไปนี้
มาพิจารณาประกอบเช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของ

บริ ษั ท สภาพคล่ อ งของบริ ษั ท การขยายธุ ร กิ จ และปั จ จั ย อื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
รอบผลประกอบการ

2558

2559

2560

2561

2562

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

1.00

0.85

0.93

0.81

1.01

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.40

0.45

0.52

0.45

0.55

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

40.0

53.2

55.7

55.2

54.5

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้อง
ไม่ต�่ำกว่า 3 คน
2. มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระ
โดยมีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้
และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง
หน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ทีช่ ดั เจน ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ  
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ
แต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ
ทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้ ห รื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี มู ล ค่ า
รายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใด
จะต�่ำกว่า

5. ไม่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน
และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การเป็ น
ที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทัง้ นีใ้ นกรณีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งมี ก รรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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รายชื่อกรรมการ

  1. ดร.ชุมพล พรประภา

ต�ำแหน่ง

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

ประธานกรรมการ

1/1

4/4

  2. นายรักสนิท  พรประภา

กรรมการ

1/1

4/4

  3. นายสถิตย์พงษ์  พรประภา

กรรมการ

1/1

4/4

  4. นางสาวปฐมา  พรประภา

กรรมการผู้จัดการ

1/1

4/4

  5. นายประพล  พรประภา

กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

1/1

4/4

  6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

กรรมการ

1/1

4/4

  7. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร  (1)

กรรมการ

  8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

3/3

1/1

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

4/4

4/4

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ

1/1

4/4

4/4

10. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

-/1

4/4

4/4

11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1/1

4/4

กรรมการ

1/1

1/1

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1/1

4/4

  9. นายกนิช บุณยัษฐิติ

   นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา (2)
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ (3)
หมายเหตุ :
           
    

(1)
(2)
(3)

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

2/2

2/2

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2563  มีรายละเอียด ดังนี้  

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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2. คณะผู ้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 9 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. นายปิติ  งามเลิศ
ผู้บริหารระดับฝ่าย
9. นายประกอบ หมายแม้น
ผู้บริหารระดับฝ่าย
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โครงสร้างภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน (CFO)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายงานต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ 1

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
กรุงเทพ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ต่างประเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ 2

ฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ
ภูมิภาค

ส่วนบัญชี
(สมุห์บัญชี)

ฝ่ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ

ฝ่ายการเงิน
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เลขานุการบริษัท
ส่ ว นกรรมการอิ ส ระ และที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุม
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ถอื หุ้น ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
แนบ 1 ในแบบ 56-1
ของบริษทั ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองและพิจารณา
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง
สมุ ห ์ บั ญ ชี (ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี)
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษทั เห็นสมควรว่าโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางวันณัฏฐ์กมล เปีย่ มข�ำดี ดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสมุหบ์ ญ
ั ชี ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 ยาว  
ในแบบ 56-1
โดยในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร
- ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ม าประชุ ม
1) 	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
40,000 บาท/ คน/ ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการ
- ส� ำ หรั บ กรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร เบี้ ย ประชุ ม รายละ 40,000 บาท ต่ อ การประชุ ม ต่ อ ครั้ ง โดยให้
ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุม
ผู้บริหาร ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไป ต่อครั้ง
ตามหลั ก การและนโยบายที่ บ ริ ษั ท ก� ำ หนด โดยบริ ษั ท จะพิ จ ารณา
ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี ในฐานะที่ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระและกรรมการชุ ด ย่ อ ยและที่ ป รึ ก ษา
ขนาดใกล้ เ คี ย งกั น โดยกรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารได้ รั บ ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม ตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน ซึง่ เป็นค่าตอบแทน ประชุม ดังนี้
ที่แปรผันตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท
เบี้ยประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
ตรวจสอบ
บริษัท
กรรมการ

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

200,000

180,000

2. นายกนิช บุณยัษฐิติ

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ

200,000

160,000

3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

160,000

160,000

4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการอิสระ,
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

200,000

5. นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

200,000

                                                              รวม

960,000

รวม
380,000		

90,000

450,000

320,000
80,000

280,000

200,000
500,000

170,000

1,630,000
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ปี 2563
-  ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)
-  ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
-  ฝ่ายต่างประเทศ (คน)
-  ฝ่ายบัญชี (คน)
-  ฝ่ายการเงิน (คน)
-  ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
-  ส�ำนักตรวจสอบภายใน (คน)
-  ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
ทั้ ง นี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
พนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
โดยบริ ษั ท ให้ ผ ลตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น ค่ า แรงและ
ผลประโยชน์ อื่ น ของพนั ก งาน โดยในปี 2563 คิ ด เป็ น จ� ำ นวนเงิ น
ทั้งสิ้น 613.97 ล้านบาท
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในรูปของ
เงินเดือน และโบนัส โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทั รวมถึงสร้างความมัน่ คง
ในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม จัดให้มี
สวัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษทั ฯ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เช่ น ประกั น สั ง คม และนอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เช่ น มี
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี ค่าเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด จัดให้มปี ระกันอุบตั เิ หตุหมู่
สวัสดิการช่วยเหลือส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ เช่นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โครงการกองทุนการศึกษา
บุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึง
การให้รางวัลส�ำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการท�ำงาน เป็นรางวัล

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 9 ราย
รวมทัง้ สิน้ 48,663.00 บาท
4. บุ คลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,951 คน โดยในปี 2563 บริษัท
จ่ า ยผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานจ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 613.97 ล้ า นบาท
ซึ่ ง ผลตอบแทนได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น โบนั ส สวั ส ดิ ก าร และเงิ น สมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ซึ่งของบริษัทใหญ่ ได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงาน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 512.54 ล้านบาท และบริษัทย่อย
ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทใหญ่
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 101.43 ล้านบาท
บมจ.ฐิติกร

บริษัทย่อย

917
8
33
29
15
38
27
424
1,491
512.54

9
93
296
51
11
460
101.43

พนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัท มีขวัญและ
ก�ำลังใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุ ่ ม บริ ษั ท มี น โยบายในการพั ฒ นาพนั ก งาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในการปฏิบตั งิ าน
โดยมุ ่ ง เน้ น การบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ยั ง เน้ น
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยกลุม่ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน
มีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีการจัดปฐมนิเทศ
ส�ำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การท�ำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรม
ทั้งการอบรมภายในบริษัท และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ
โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทั่วไป
เช่น ความรูด้ า้ นการบัญชี ภาษีอากร ซึง่ ขึน้ กับความเหมาะสมของสายงาน
ที่พนักงานนั้นท�ำงานอยู่
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2563
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จ�ำนวน 9 คน ในรูปของเงินเดือน
โบนัส เป็นจ�ำนวนเงิน  33,157,124.00  บาท
2)  ค่าตอบแทนอื่น
2.1)  ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ – ไม่มสี ทิ ธิประโยชน์ใดๆ
2.2)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร โดย
บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2563
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ข้อมูลการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จ�ำนวนคน

1,663

1,960

1,581

จ�ำนวนชั่วโมง

9,978

11,760

9,486

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 31 ธันวาคม 2562 และ ณ 31 ธันวาคม 2563 แสดงจ�ำนวนหุ้นโดยรวมจ�ำนวนหุ้น
ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการบริษัท

รายชื่อ
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.

ดร.ชุมพล พรประภา
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

จ�ำนวนหุ้น

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2562

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)

ณ 31 ธัันวาคม
2563

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

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

3,077,600
-

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
30,644,267 (6.13%)
25,566,667 (5.11%)
33,000 (0.007%)

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

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหาร *

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

จ�ำนวนหุ้น

รายชื่อ

ณ 31 ธันวาคม
2562

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นายปิติ งามเลิศ
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
นายธิติพล เลือดภักดี
นายประกอบ หมายแม้น

-

เปลี่ยนแปลง
เพิ่ม (ลด)
-

คู่สมรส
ณ 31 ธัันวาคม
2563

การถือหุ้นของ
คู่สมรส

-

-

* หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่านั้น

ดร.ชุมพล พรประภา
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

ประธานกรรมการ
79 ปี
3.07%
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
6 มิถุนายน 2546
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2562-ปัจจุบัน
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2535-ปัจจุบัน
ปี 2531-ปัจจุบัน
ปี 2523-ปัจจุบัน
ปี 2514-2553

ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

ข้อมู ลคณะกรรมการบริษัท
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| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

54 ปี
ไม่มี
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�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ�ำกัด
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ�ำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรสันติ จ�ำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีส�ำอาง ซัพพลายเออร์ จ�ำกัด
อดีต
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย Treasury
and Banking Operations Group
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
อดีต
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด
อดีต
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จ�ำกัด
อดีต
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
51 ปี
ไม่มี
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน (แอนอาร์เบอร์) สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเลอเวิร์น เบลเยี่ยม
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 164 / 2562 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักศาลยุติธรรม
ไม่มี
25 เมษายน 2562
ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟดู ส์  จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร  จ�ำกัด (มหาชน)
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
กรรมการ บริษัท บีกริม ส.นภา โซลาร์ เพาเวอร์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย
ปัจจุบัน
Director, Chitralada School Foundation
(มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา)
ปัจจุบัน
Director, Rajprachasamasai School Foundation
(มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย 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 (มูลนิธเิ สริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ)
อดีต
Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
อดีต
Board Member, Centre for European Studies, Chulalongkorn University
อดีต
Sub-Committee on Provincial and Provincial Cluster Integrated
Policy - Planning and Budgeting (อนุกรรมการนโยบายจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ),
Office of the Public Sector Development Commission
อดีต
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
อดีต
อาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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นายกนิช บุ ณยัษฐิติ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
75 ปี
ไม่มี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 133 / 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
8 พฤษภาคม 2558
ปี 2558-ปัจจุบัน
ปี 2551-ปัจจุบัน
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ�ำกัด

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

63 ปี
ไม่มี
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 1/2542 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
23 เมษายน 2556
ปี 2556-ปัจจุบัน
ปี 2558-ปัจจุบัน
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัทจีอาร์อีคอมโพสิท จ�ำกัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอสน.)
กรรมการ, ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ องค์การจัดการน�้ำเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการ
74 ปี
1.90%
ปริญญาตรีบัญชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE, CA., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
6 มิถุนายน 2546
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2530-ปัจจุบัน
ปี 2522-ปัจจุบัน
ปี 2522-2553

กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท สินพล จ�ำกัด

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

71 ปี
2.60%
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI, U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
6 มิถุนายน 2546
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2540-ปัจจุบัน
ปี 2522-ปัจจุบัน
ปี 2545-2553
ปี 2532-2553
ปี 2523-2553
ปี 2537-2549

กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)
กรรมการ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินพล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

นายรักสนิท พรประภา

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

38
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

51 ปี
5.51%
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA, U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017 รุ่น 3/2562
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (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)
TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2020
ครั้งที่ 1, 4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
6 มิถุนายน 2546
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2560-ปัจจุบัน
ปี 2558-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ปี 2544-ปัจจุบัน
ปี 2544-ปัจจุบัน
ปี 2554-ปัจจุบัน
ปี 2554-ปัจจุบัน
ปี 2550-ปัจจุบัน
ปี 2540-ปัจจุบัน
ปี 2554-2561

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการ
47 ปี
5.11%
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 54 / 2549 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ไม่มี
6 มิถุนายน 2546
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2546-ปัจจุบัน
ปี 2560-ปัจจุบัน
ปี 2558-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ปี 2554-ปัจจุบัน
ปี 2554-ปัจจุบัน
ปี 2550-ปัจจุบัน
ปี 2544-ปัจจุบัน
ปี 2544-ปัจจุบัน
ปี 2554-2561
ปี 2540-2544

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์แกน

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

นายประพล พรประภา

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

40
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

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

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

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร		 กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา                	
หลักสูตรการอบรม
        
		

60 ปี
ไม่มี
ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Company Secretary Program (CSP 91/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Risk Management and Internal Control Program 1/2018 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 174/2020
        
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันแต่งตั้งครั้งแรก                  	 14 พฤษภาคม 2563
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน           	
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

เลขานุการบริษัท บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)   
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)           
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)           
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd

หมายเหตุ :  นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

นางบุ ษกร เหลี่ยมมุกดา
อายุ
การถือหุ้น
การศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา
วันแต่งตั้งครั้งแรก
ประสบการณ์
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทจ�ำกัดและองค์กรอื่นๆ

กรรมการและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
61 ปี
ไม่มี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น17/ 2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
6 มิถุนายน 2546
ปี 2554-2563
ปี 2546-2563
ปี 2546-2563
ปี 2553-2561
ปี 2537-2560
ปี 2557-2563
ปี 2558-2561
ปี 2557-2561
ปี 2554-2561
ปี 2553-2561
ปี 2545-2561

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

หมายเหตุ :  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

        

ปี 2561-ปัจจุบัน
ปี 2555-ปัจจุบัน
ปี 2553-2561
ปี 2558-2559
ปี 2557-2558
ปี 2554-2555
ปี 2548-2554
ปี 2547-2548     
ปี 2558-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน
ปี 2557-ปัจจุบัน

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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ข้อมู ลผู ้บริหาร
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู ้จัดการ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายประพล พรประภา
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์ 	

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

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

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

ไม่มี
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sabaidee Leasing Co., Ltd.
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553-2561
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-2559
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2557-2558
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 -2554 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2548
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 4 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

44
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผู ้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

นายปิ ติ งามเลิศ		 ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

นายสมบุ ญ นาราสุนทรกุล ผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการ 1 และรักษาการฝ่ ายปฏิบัติการ 2
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายประกอบ หมายแม้น
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

นายคัมภีร์ หวังสุนทร
การถือหุ้น
การศึกษา
ประสบการณ์

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

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

ผู ้บริหารระดับฝ่ าย
ไม่มี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2559-2563
ผู้บริหารระดับฝ่าย บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2558-2561
กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ปี 2557-2561
กรรมการ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ปี 2557-2561
กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ปี 2557-2559
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556-2557
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2554-2556
ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547-2554
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ ภูมิภาค 1 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2547
ผู้จัดการส่วนบริหารหนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2539-2541
ผู้จัดการส่วนบริหารสาขา 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :  นายคัมภีร์ หวังสุนทร ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

นายธิติพล เลือดภักดี

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ และจัดให้มีกระบวนการการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยปลูกฝังจิตส�ำนึก เรื่องจริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติ
ต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและ
ประเทศใน ASEAN โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการ
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่ ง ในระยะยาวบริ ษั ท ฯ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรที่ มี
ความช�ำนาญ และระบบเช่าซือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของบริษทั ในการขยายธุรกิจ
ให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง เป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
การด�ำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทาง
ที่ถูกต้อง โดยมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวการก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อันเป็น
พื้นฐานส�ำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้าของ
บริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าว คณะกรรมการได้กำ� หนดกรอบนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแล
กิจการดังนี้
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติและการให้บริการ ลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสามารถและความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
ที่ เ หมาะสม มุ ่ ง มั่ น ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การทั้ ง ในระยะสั้ น
และระยะยาว
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- ก� ำ หนดให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ
ตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทราบและถื อ ปฏิ บั ติ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง
มอบหมายให้ส�ำนัก ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบตั งิ านตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560
ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดตามล�ำดับ ในหลักการ ซึ่งบริษัทได้พิจารณา และน�ำเสนอ
คณะกรรมการรับทราบ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพือ่ วัตถุประสงค์
ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ตลอดจน
เป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ
และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
อย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ผ่านหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ใน 5 หลัก เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555
ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการก�ำหนด จึงจัดให้มี
ช่องทางการสือ่ สารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่าน
หลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หมวด สิทธิของผู ้ถือหุ้น

บริษทั เน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการด�ำรงไว้ซงึ่ ชือ่ เสียง
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้
อันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำคู่มือ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
แนวทางจรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ว่าจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือ
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หมวด การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ และปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม
ไว้ที่ website ของบริษัทก่อนวันประชุม 43 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือค�ำถาม
เกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบ
ผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 7 เดือน
ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคล เพือ่ เข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติ
กรรมการของบริษัท และต้องให้ค วามยิน ยอมในการเสนอชื่อ ด้วย
เพื่อบริษัทจะได้ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาต่อไป ซึ่งได้ประกาศแจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ให้ทราบผ่านระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า
6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริษทั ได้จดั ท�ำหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่งตัง้ กรรมการ ก�ำหนดให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง พร้อมทั้งให้รายละเอียดของ
กรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
บริษัท ปีละครั้ง
9. ในการพิ จ ารณาท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
หรือมีสว่ นทีเ่ กีย่ วข้อง จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณา
ท�ำรายการระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
10.  คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและวิธีการดูแล
ไม่ ใ ห้ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ เรื่ อ งหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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โอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ  การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการใช้สทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น ดังนี้
1. บริษทั มีการส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกประเภทรวมถึง ”นักลงทุน
สถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ง ค� ำ ถามล่ ว งหน้ า ก่ อ น
วันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าบน website ของบริษทั
3. ในปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการ
ประชุมสามัญประจ�ำปีซ่ึงจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยบริษัท
มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ
และครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยรายละเอียด
ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานทีป่ ระชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ
เป็ น ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะ รวมถึ ง ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
4. ก่อนเริม่ การประชุม ประธานในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนนซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั และการตรวจนับคะแนนเสียง
จะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ
โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้
ในกรณีที่มีการคัดค้านหรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในภายหลัง
6. ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้กรรมการชี้แจงในรายละเอียด
และตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ
กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   
7. บริษัทได้บันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ทราบก่อนด�ำเนินการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้ และจั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
ในวันเดียวกัน
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ทางบริษัท
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูล
เสนอความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ หรื อ ติ ด ต่ อ กรรมการอิ ส ระ ได้ โ ดยตรง
ผ่านทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัท
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับ
ดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ หั ว ข้ อ ย่ อ ย ของลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
โดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
5. บริ ษั ท ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ภาครั ฐ
หมวด บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมาย และระเบียบ
ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ผู้ลงทุน สังคม ต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือ
ภาครัฐ พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีค่ รบถ้วน ถูกต้องตามทีห่ น่วยงานภาครัฐร้องขอ
อักษรในหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ แสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจ และความเชือ่ ถือซึง่ กัน
6. ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษทั ด�ำเนินธุรกิจอย่างซือ่ สัตย์ ตรงไปตรงมา ยึดมัน่ พัฒนา โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ใช้วิธีไม่สุจริต
เพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่อง
ธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแล
อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทัง้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
เรื่ อ งความปลอดภั ย สวั ส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องพนั ก งาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
3. ปฏิ บั ติ ต ่ อ เจ้ า หนี้ ต ามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ตกลงทางการค้ า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ไม่ใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้ พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในการดูแลพนักงานในระยะยาว บริษัทฯ
เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทน
การกูย้ มื เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ในระดับที่ไม่ต�่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรม
และข้ อ ตกลงอื่ น ๆ หากเกิ ด กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ใกล้ เ คี ย งกั น ตามความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ
แห่ ง สั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว้ ไ ด้ บริ ษั ท จะแจ้ ง ให้ เ จ้ า หนี้ ท ราบล่ ว งหน้ า และลักษณะงาน ทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการให้สอดคล้องกับ
เพือ่ ร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ปญั หา โดยทีผ่ า่ นมาบริษทั ไม่เคยกระท�ำผิด สภาวการณ์เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรม
ข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน  
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)

2561

2562

2563

จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวน วันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (วัน/คน)

4.3
5.6

4.8
1.7

4.7
1.0

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

16

6

1

1

1

1

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (ราย)
บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึง
ระดับผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา กับสถาบันต่างๆ
ในหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม การบริหาร การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk rally
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท�ำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริม
ให้มีการอบรม Safty Riding ส�ำหรับพนักงานภาคสนามเพื่อเป็น
การลดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
8. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งมายัง คณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแสและผูท้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ตรวจสอบเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ พิจารณา
ก�ำหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงและ

รายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ตัดสินใจ
ด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
(Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้พนักงานรับทราบกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิด
รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูล
เป็ น ความลั บ โดยเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วจะรั บ รู ้ เ ฉพาะกลุ ่ ม บุ ค คล
ที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร ้องเรียน โดย
ช่องทางการรับเรื่อง
1. Email : audit@tk.co.th
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หมวด การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญกับการสื่อสาร
ข้ อ มู ล แก่ ผู ้ ล งทุ น ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งบการเงิ น และในส่ ว น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ  บริษทั จึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียด
และครบถ้วน โปร่งใสและทันท่วงทีทงั้ ในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ท�ำให้ผลู้ งทุนเข้าใจถึงฐานะ
และประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูล
บริษทั แก่ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไปอย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2563 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทาง
การเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
โดยผ่านทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์ตวั ต่อตัวรวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม�่ำเสมอ สรุป
ได้ดังต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร     -  ครั้ง
• การประชุมทางโทรศัพท์/ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ 30 ครั้ง
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
1 ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
4 ครั้ง
• Company Visit
1 ครั้ง
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง กิจกรรม
บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) เพือ่ ให้ผลู้ งทุนเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม
ผ่านทาง website www.set.or.th/oppday และเพื่อประโยชน์
ในด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) บริษัทฯ มีการ Link
ข้อมูลดังกล่าวไปยัง website ของบริษัท www.tk.co.th

จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี แล้ว ยังได้มี
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ผ่ า น website ของบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการสร้ า ง
ความน่าเชื่อถือและมูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัท จัดให้มีเลขานุการ
บริษัท คอยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัทไม่ได้มีหน่วยงาน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสือ่ สารผ่านทางส�ำนักกรรมการ
ผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือ
ต้องการสอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร. 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท�ำการ
ของบริษัท โทรสาร 0 2318 3339 หรือ ที่อีเมล Investor@tk.co.th
และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th  
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• งบการเงิ น ได้ แ ก่ ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี และงบการเงิ น
รายไตรมาส ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจึงต้อง
ผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานตามแต่กรณี เพื่อรับรอง
ความถู ก ต้ อ งจากผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ อ ยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ของ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการตระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ที่ รั บ รองทั่ ว ไป โดยเลื อ กใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสม
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหว่างกัน และ
ระบบควบคุ ม ภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ
ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นเปิ ด เผยให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และคณะกรรมการ
จั ด ให้ มี ก ารเปิ ด เผยรายงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ รายงาน
ทางการเงินในรายงานประจ�ำปีด้วย
• การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร  
• การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร
• การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
• การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
• การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทผี่ า่ นมา เช่น จ�ำนวนครัง้
การเข้าร่วมประชุม

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

2. หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
  
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
   
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
3. โทรศัพท์ 0 2310 7233, 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�ำคัญ
กับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ และท�ำการสอบสวน
พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2563 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง
สื่อสารกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ได้รับทราบช่องทางการสื่อสารกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
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50
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มี ทั ก ษะ มี ป ระสบการณ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ เช่ น ความรู ้
ด้ า นอุ ต สาหกรรม ด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น ด้ า นธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การ
และมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังประกอบด้วย
ความหลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ โดยมีกรรมการผู้หญิง จ�ำนวน 1 ท่าน
จากจ�ำนวนคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น ดังนี้
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
กรรมการจ� ำ นวน 11 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
และประสบการณ์หลากหลาย ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5  ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2  ท่าน
กรรมการอิสระ
4  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36
ของกรรมการทั้งหมด
โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  1. ดร.ชุมพล พรประภา

ประธานกรรมการ

6 มิถุนายน 2546

  2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

กรรมการอิสระ

25 เมษายน 2562

  3. นายกนิช บุณยัษฐิติ

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. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร (1)

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท

11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

(1)

14 พฤษภาคม 2563
25 เมษายน 2561

นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แทนนางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

คณะกรรมการบริษทั มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย ตลอดจนก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เพิม่ มูลค่าสูงสุดแก่กจิ การ ในขณะเดียวกัน
ก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์
ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ทุกๆ 1 ปี หรือตามเห็นสมควร
1) 	บริษทั มีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
และจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการ
ทุกคนควรอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้
อย่างเต็มที่ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งที่อื่นของ
กรรมการแต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ ไว้คราวละ
3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีนับจาก
วั น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ครั้ ง แรก โดยได้ เ ปิ ด เผยรายละเอี ย ดข้ อ มู ล

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน ไว้ในเอกสาร
แนบ 1 ของแบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการ
รายใดของบริษัท ที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
จ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ของกรรมการผู้จัดการ โดยจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ ไม่ได้ไปเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากการเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย
2) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
บริษัทมีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารงานประจ� ำ โดยชั ด เจน และควบคุ ม
ไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด นอกจากนี้
บริษัทยังมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งท�ำให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กล่ า วคื อ
มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับและมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งก�ำกับและควบคุม
ดู แ ลให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งาน ตามนโยบายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
ความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท                          
1. ร่วมก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบายส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณดั ง กล่ า ว
และประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้มกี ารเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพือ่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และความมัน่ คง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี คือ
1) การรักษาฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่เดิมที่สาขา
ให้บริการอยู่แล้ว และควบคุม ระบบการคัดเลือกลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดี
2.1) ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพื้นที่
ให้บริการเดิม
2.2) ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพืน้ ทีใ่ หม่ๆ
ที่บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขาให้บริการ
3) เน้นการใช้ระบบ Digital Mobile ส�ำหรับพนักงานสินเชื่อ
และพนักงานติดตามหนี้สิน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ
บริษัท เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ และขออนุมัติสินเชื่อ
4) รุ ก ตลาดภู มิ ภ าค AEC เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
และท�ำธุรกิจใน AEC ที่ก�ำลังเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
5) สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือได้ ผ่านการสื่อสาร
และประสบการณ์ของผู้บริหาร
6) พัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลาย สามารถ
จ่ายค่างวดได้ทกุ ที่ ทุกเวลา รวมถึงการบริการทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า
ปี 2563 บริษัทย่อยในกัมพูชา มีการขยายสาขาอีก 6 สาขา
รวมเป็น 12 สาขา ส่วนในลาวแผนขยายสาขา อีก 3 สาขา และจาก
การติดตามพบว่าการขยายสาขาในลาวไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผน
ที่วางไว้ เนื่องจากต้องรอใบอนุญาตเปิดสาขา
อีกทัง้ มีการพัฒนา Application TK Plus และ Line @TK Plus
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการดูข้อมูลรายละเอียดในสัญญา
เช่าซื้อ และอ�ำนวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดจาก Application TK
Plus ผ่าน Application Mobile Banking รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมียอดลงทะเบียนเข้าใช้งาน TK Plus สะสม
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โดยประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และในการเรียกประชุม
ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
2. หารื อ ร่ ว มกั บ กรรมการผู ้ จั ด การ ในการพิ จ ารณาวาระ
การประชุมคณะกรรมการ
3. เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
การประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็ น ผู ้ ล งคะแนนเสี ย งชี้ ข าดในกรณี ที่ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียง
และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
5. มี บ ทบาทในการควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3) ประธานกรรมการบริษทั จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) 	ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่ม
คุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)
อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระ ร้ อ ยละ 36.4 ของกรรมการทั้ ง คณะ ท� ำ ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล
และสอบทาน ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอย่างอิสระ
ไม่ครอบง�ำหรือชี้น�ำความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้
กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลา
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
5) 	บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยก�ำหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
1. ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการบริษัทมีผล
ในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ
- ระบบทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี, รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6)   ก�ำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ อย่าง
ชัดเจน  นอกจากนี้ ยังได้มดี ำ� เนินการอบรมพนักงานของบริษทั เกีย่ วกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างสม�่ำเสมอ ในรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย  บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
7) ก�ำกับดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินการตามนโยบายทีต่ งั้ ไว้
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100,977 ราย และ Line @TK Plus สะสม 73,246 ราย ซึ่งเป็นไป
ตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
4. การรายงานการมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ และ
เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท
จึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทจะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศ
ทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะทีบ่ ริษทั เป็นบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผย
รายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน พร้อมทัง้ เหตุผลของการท�ำรายการ
มูลค่ารายการ และ คู่สัญญาไว้ในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่กรรมการ
มีสว่ นได้สว่ นเสีย ประธานทีป่ ระชุมจะขอให้กรรมการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และออกจากที่ประชุม
พร้อมงดออกเสียงในวาระนั้น ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ทีป่ ระชุมจะเลือกกรรมการทีเ่ หลืออยูเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุมและด�ำเนินการ
ประชุมต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระดังกล่าว และให้บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2) กรรมการมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของตนรวมถึ ง คู ่ ส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของ
กรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ   
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ในการท�ำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์
ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษทั ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ อาจเกิดขึน้ ในหลายรูปแบบ
ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงปฏิบัติได้ ดังนี้
1) นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยง
รับรองทางธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสยั
อันควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การรับดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2) นโยบายการประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาการท�ำงานของบริษัท และ
ห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
3) นโยบายการเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
บริ ษั ท ไม่ มี น โยบายเสนอเงิ น สิ่ ง ของจู ง ใจของรางวั ล
สิทธิประโยชน์พเิ ศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของบริษทั หน่วยงาน
ภายนอก หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการเลี้ยงรับรอง
ทางธุ ร กิ จ ตามประเพณี นิ ย มในมู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม ส่ ว นลดการค้ า
เงินรางวัลการขาย และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ ง
ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่
ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน ทั้งด้านการบริหารงาน
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง
การดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และ
ประเมิ น ผล และจั ด ท� ำ รายงานเสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารในสายงานและ
คณะกรรมการโดยสม�่ำเสมอ  
คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ น องค์ ป ระกอบส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ มั่ น ใจว่ า ระบบการควบคุ ม ภายใน
การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ด�ำเนินตามแนวทาง
ที่ ก� ำ หนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วจะท� ำ
การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�ำคัญ และมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management Policy) และ
กรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
อย่ า งสม�่ ำ เสมอ คณะกรรมการให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการ
ลู ก ค้ า ทางด้ า นการเงิ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ความเสี่ ย งจึ ง เพิ่ ม
ความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณา
ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก ค้ า ตลอดจนพนั ก งานของบริ ษั ท เอง โดยก� ำ หนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ซึ่งจะมีการรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ให้มกี ระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
• ให้มกี ารก�ำหนดเพดานความเสีย่ ง และก�ำหนดเหตุการณ์
หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบ
• ระบุปัจจัยเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการ
ผิ ด ปกติ ต ่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ แผนงาน และ
วิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที

53
9. มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ
ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนด
เงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรม
สัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
และ/หรือการบริหารงานปกติของบริษทั และ/หรือภายใต้วงเงินทีอ่ นุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริษัท
11. มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/
หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจ
ตามหนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจที่ ใ ห้ ไ ว้ และ/หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ
1. รั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ล บริ ห าร การด� ำ เนิ น งาน และ/หรื อ ที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ที่ ที่ ผู ้ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ
การบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน/ธุรกิจเพื่อให้เป็น
การประชุมคณะกรรมการ
ไปตามเป้าหมายของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการจัดให้มีการก�ำหนดการประชุม และวาระ
และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดท�ำแผนงาน/ธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจการบริหารงาน การประชุ ม คณะกรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า ทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ ก รรมการ
ตลอดจนจั ด ท� ำ เป้ า หมายในการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ สามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอและมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานความก้าวหน้าของแผนงานและเป้าหมาย
เพิ
่
ม
เติ
ม
ตามความจ�
ำเป็น มีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจนและ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการคัดเลือก จัดส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และก�ำหนดอัตรา 5 วัน เพื่อให้ค ณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน เข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะ ใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
ทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายในระยะสั้นและระยะยาว
3) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
แผนงาน/ธุรกิจและสภาพแข่งขันในตลาด
ร้อยละ75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดั ให้มขี นึ้
5. ดู แ ลและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ด้ า นเพื่ อ ให้ บ รรลุ ในรอบปี
ตามแผนงานของบริษทั อาทิ การเงิน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
4) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมพิจาณา
ภายใน งานด้ า นปฏิ บั ติ ก ารและงานด้ า นสนั บ สนุ น ต่ า งๆ และ การเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้
งานทรัพยากร
กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่
6. เป็นตัวแทนบริษทั ตลอดจนมีอำ� นาจมอบหมายในการติดต่อ วาระการประชุม
กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
5) ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูง
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
ในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูง
8. ดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
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• ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และทุกครั้งที่พบว่า ระดับ
ความเสี่ ย งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้
ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
7. ดูแลให้กระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป
8. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการ
ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ หรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน
3) การซือ้ หรือขายสินทรัพย์สำ� คัญ ซึง่ มีมลู ค่าของสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกีย่ วกับเรือ่ งการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน
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6) ให้ ค ณะกรรมการสามารถเข้ า ถึ ง สาระสนเทศที่ จ� ำ เป็ น
เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ ำ� หนด และในกรณีทจี่ ำ� เป็น
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
7) ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�ำคัญในเรื่อง
ที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
การพิจารณาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ กรรมการมีสทิ ธิขอดู หรือขอตรวจเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง ส�ำหรับการลงมติ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการ
คัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกค�ำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
8) คณะกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (Non-executive Director)
สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร (Executive Director) เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และ
เรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผู้จัดการฝ่ายบัญชี
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถาม ในประเด็นที่กรรมการ
ตรวจสอบสงสัย แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติในเรื่องดังกล่าว
โดยให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยข้อมูล
ส�ำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการ
ที่เข้าประชุม สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติ
ของคณะกรรมการ ชื่อผู้จดรายงานการประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และ
ลงลายมือชื่อรับรองรายงานโดยประธานในที่ประชุม
11) จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
กับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ มีการเปิดเผยจ�ำนวนครัง้
ของการประชุ ม และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นเข้ า ประชุ ม
ในรายงานประจ�ำปี
ในปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการแต่ ล ะท่ า น บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ และระบุ ไ ว้ ใ นหั ว ข้ อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการทัง้ คณะโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้ ง คณะ และประเมิ น ตนเองของกรรมการเป็ น รายบุ ค คล รวมทั้ ง
มี ก ารประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านของกรรมการผู ้ จั ด การ โดยใช้
แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น และจัดส่งให้
บริษทั เพือ่ น�ำมาปรับใช้ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีทผี่ า่ นมา เพือ่ น�ำมาแก้ไข
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ส� ำ หรั บ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั (Board Self Assessment)
นัน้ จัดท�ำขึน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสม
กับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ส� ำ หรั บ กระบวนการในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้ ง คณะ และรายบุ ค คลนั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน
และความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพือ่ น�ำมาพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป โดยมีหวั ข้อ
และผลการประเมินในปี 2563 ที่ระดับผลการประเมินดังนี้
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะโดยภาพรวม
มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการการท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการทั้ ง คณะ
โดยภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ 223.64 คิดเป็น 98.09% ระดับ “ดีเยี่ยม”
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล
มี หั ว ข้ อ การประเมิ น 3 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
มีคะแนนอยู่ที่ 43.09 คิดเป็น 97.93% ระดับ “ดีเยี่ยม”
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่ 191.33 คิดเป็น
93.79% ระดับ “ดีเยี่ยม”
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่
76.00 คิดเป็น 100.00% ระดับ “ดีเยี่ยม”
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่ 53.00 คิดเป็น
88.33% ระดับ “ดีมาก”
ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
ด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
กรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการประเมิน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระบุไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
ชื่อ - นามสกุล
1. นางสาวปฐมา พรประภา

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้
ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษทั เป็นต้น
โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการ โดยกรรมการทีเ่ ข้ารับ
ต� ำ แหน่ ง ใหม่ ใ นบริ ษั ท เป็ น ครั้ ง แรก ฝ่ า ยจั ด การจะจั ด ให้ มี เ อกสาร
ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
ข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ให้ ก รรมการใหม่ รั บ ทราบ ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม และทัง้ จัดหาหลักสูตรการอบรม
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ในปี 2563 มีกรรมการและผูบ้ ริหาร ทีเ่ ข้าร่วมอบรมและสัมมนาอืน่
ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
- TLCA Professional Delvelopment Program
(TLCA CFO CPD) 2020 ครัง้ ที่ 1
- TLCA Professional Delvelopment Program
(TLCA CFO CPD) 2020 ครัง้ ที่ 4
- TLCA Professional Delvelopment Program
(TLCA CFO CPD) 2020 ครัง้ ที่ 6

2. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร - Director Accreditation Program (DAP 174/2020)

หน่วยงานที่จัดอบรม/ สัมมนา
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน ในระดับบริหารและ
3. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการตรวจสอบ
ต�ำแหน่งงานในสายงานหลัก และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆ ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางชลธิชา ยอดศรี
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์
มีการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูบ้ ริหาร โดยการสลับโยกย้ายต�ำแหน่งภายใน เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�ำหนดให้มี งบการเงิน
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต�ำแหน่งงาน
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพียงพอ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบ
ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด เป็นดังนี้               เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
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ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด (แบบประเมินผลงาน CEO)
โดยแบ่งการประเมินเป็น (1) ความเป็นผู้น�ำ  (2) การก�ำหนดกลยุทธ์
(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
(7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอด
ต�ำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ด� ำ เนิ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและน�ำเสนอผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการ
บริษัท
ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ถือเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้
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4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง เลิ ก จ้ า ง บุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ การเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีข องบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม
ภายในของบริษัท
3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
6) จ� ำ นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า
มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญ
ในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากกรรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามที่กล่าว
ข้างต้นต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้          
1. นายกนิช บุณยัษฐิติ   
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                 
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คือ นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการบริษัท และการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหา
ผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 5 ท่าน ดังนี้
1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธิติพล เลือดภักดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางชลธิชา ยอดศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คือ นางชลธิชา ยอดศรี
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ของ
กลุม่ ธุรกิจการให้เช่าซือ้ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ความเสีย่ งด้านลูกค้า ความเสีย่ งด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง
ทีม่ ผี ลกระทบกับชือ่ เสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัท ให้ความเห็นชอบ
2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแล ปริมาณความเสี่ยงของบริษัท
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วย
ในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
5 ท่าน คือ
1. นางสาวปฐมา  พรประภา
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายประพล  พรประภา
กรรมการบริหาร
3. นายรักสนิท  พรประภา
กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการบริหาร
5. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  
1. ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัท
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษทั ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
3. ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ปกติ ข องธุ ร กิ จ รวมทั้ ง
การด�ำเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัท
4. มี อ� ำ นาจในการจั ด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัททุกประการ
5. รายงานผลประกอบการประจ�ำไตรมาส ทีผ่ า่ นการพิจารณา
รั บ รองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้รายการที่กรรมการ
บริ ห ารหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหาร
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ำรายการนั้น และให้
รายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี้  
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม
หน่วย : บาท

ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
รถจักรยานยนต์
			

รถจักรยานยนต์
Big Bike

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

125,000
< 150,000
< 1,200,000

800,000
<1,000,000
<1,250,000

800,000
<1,000,000
< 1,250,000

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

75,000
< 120,000
< 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
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3. ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติตามนโยบาย
บริ ห ารความเสี่ ย งภายใต้ แ นวทางและนโยบายที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งโดยรวม ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบ และการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายที่ก�ำหนด
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
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อ�ำนาจการอนุมัติสินเชื่อในบริษัทย่อย (ลาว, กัมพูชา)
ราคาขาย

ดาวน์ (25%)

วงเงินที่สามารถอนุมัติได้ / LTV (75%)

อ�ำนาจในการ
อนุมัติสินเชื่อรถยนต์

USD

บาท

USD

บาท

USD

บาท

ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ

70,000
80,000
100,000

2,310,000
2,640,000
3,300,000

17,500
20,000
25,000

577,500
660,000
825,000

52,500
60,000
75,000

1,732,500
1,980,000
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
7.2 มีอำ� นาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of  
Understanding), Confidentiality Agreement, Letter of Intent
และหรือบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สิน
หนี้ สิ น และหรื อ กิ จ การ เช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า ทรั พ ย์ สิ น ระหว่ า งกิ จ การ
เพื่อหาข้อสรุปน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหรืออนุมัติ
ในภายหลัง
7.3 มีอ�ำนาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออกตราสารหนี้
เพื่อกู้เงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข
7.3.1 วงเงินไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000 บาท
7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
7.4 มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
ทางภาษี ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ผูต้ รวจสอบและประเมินราคา นายหน้า
หรือตัวแทนในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2
และ 7.3 หรือเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และหรือคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับกับกิจการ

3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู บ้ ริหารระดับสูงสุด

•  	กรรมการ
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 2 ราย
จากจ�ำนวนคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามข้อบังคับของบริษทั และเป็นผูเ้ สนอชือ่
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย
โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จากนั้นน�ำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ ดังนี้
1. ต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ลั ก ษณะ
ความเป็นผู้น�ำ
2.  มี ทั ก ษะทางด้ า นวิ ช าชี พ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
และมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
3.  เป็ น ผู ้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล มี ค วามคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
ที่ ส ามารถน� ำ บริ ษั ท ไปสู ่ ก ารเติ บ โตที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง เป็ น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผูแ้ สวงหาประโยชน์ให้กบั ตนเอง หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
โดยใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลลับของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน และไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรม
ส่อเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท
7.  ต้องเป็นผู้ท่ีปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ที่บริษัท
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3
โดยอัตรา และในกรณีทตี่ อ้ งการเลือกกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งเข้าเป็น
กรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มี
การเสนอชือ่ กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการท่านเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
ตามวาระเพื่อการเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของ
บุคคลประกอบเพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้น แต่ล ะคนจะใช้ค ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดก็ได้
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• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในการสรรหาผู ้ ม าด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การ
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ ผู ้ ที่ เ หมาะสมให้
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการพิ จ ารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั และเข้าใจ
ในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น อย่ า งดี และสามารถบริ ห ารงาน ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ได้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
•  	การสรรหาผู้บริหาร
บริษทั ฯ สรรหาบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารจากการคัดเลือก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และ
ได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร
ในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพการท�ำงานของ
พนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�ำงานที่ดี
จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
เพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
•  	คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษั ท มี ก ารดู แ ลเรื่ อ งการใช้ ข ้ อ มู ล ภายในตามหลั ก การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
1. บริษทั มีมาตรการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ
ต่อส�ำนัก งานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการ
บริษัททราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการ
บริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไปและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
และแบบ 56-1
2. นอกจากนี้ยังมีก ารก�ำหนดนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน น�ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และห้ามไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทก�ำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในช่ ว ง 1 เดื อ นก่ อ นการเผยแพร่ ง บการเงิ น ต่ อ
สาธารณะเพือ่ ป้องกันไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริตและยุตธิ รรมโดยสม�ำ่ เสมอ การไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่
การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง
การเลิกจ้าง
ทั้ ง นี้ แ นวทางดั ง กล่ า วได้ ผ ่ า นการให้ ค วามเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะไปบริหารในบริษัทย่อย
โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อย มีหน้าทีด่ ำ� เนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น
มีหน้าทีต่ อ้ งดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำรายการเกีย่ วโยง
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใด 6. ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชี
ของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้
ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำ
งบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้ ง นั้ น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ในล� ำ ดั บ ถั ด ลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

60
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี	           ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

7. การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ

ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประจ�ำปี 2550-2563 บริษัท
ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินเกิน 100 คะแนน ซึ่ง TK
เป็น 1 ใน 6 บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 ติดต่อกันถึง 12 ปี
และได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านความโปร่งใส และ
ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ร่วมกันประเมินระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ ในระดับ 5 ดาว
“ดีเลิศ”  เป็นปีที่สองติดต่อกัน
ในปี 2551-2561 ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ร่วมกันประเมินระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย
โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ ในระดับ 4 ดาว
“ดีมาก”
ปี 2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัลเกียรติยศ
“Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ และอีก 16 บริษัท
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด
599 หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ย อดเยี่ ย มในการจั ด ประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552-2555)

3.34

ค่าบริการอื่น
ไม่มี

ปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัลเกียรติยศ
“Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ และอีก 13 บริษัท
จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด
528 หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ย อดเยี่ ย มในการจั ด ประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปี (2552-2557)
ปี 2559 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบรางวัลเกียรติยศ
“Investors’ Choice Award” ให้กับ บริษัทฯ และอีก 12 บริษัท จาก
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง หมด
565 หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ย อดเยี่ ย มในการจั ด ประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 8 ปี (2552-2559)
การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริษัท ได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้น�ำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่
มาปรั บ ใช้ แ ล้ ว และน� ำ เสนอคณะกรรมการรั บ ทราบในหลั ก การ
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่ 12
พฤศจิกายน 2563 บริษทั มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code

กรอบแนวความคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว
(Sustainability Framework)
เพื่อท�ำให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตพร้อมๆ กับ
สังคมได้อย่างยั่งยืน ผู้บริหาร พนักงานทุกๆ คน ยึดมั่นการท�ำธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยทีส่ ดุ เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นธุรกิจการเงินที่มีความส�ำเร็จและให้ประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม
ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้า
ผ่านสาขาที่มีครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศ
วิสัยทัศน์/ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษทั
โดยมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ก� ำ หนดทิ ศ ทางในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ
ในปี 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ร่วมกัน
พิจารณา ก�ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และให้ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
(หรือตามเห็นสมควร) เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

อย่างมีจริยธรรม มีความยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการจรรโลง
สังคม ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่าย
อย่างครบถ้วน ซึ่งหลักการเหล่านี้อยู่ในกระบวนการท�ำงานของบริษัท
และให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในระดับองค์กร บริษทั มุง่ ประกอบกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
(Good Corporate Governance) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ
สร้างความโปร่งใสในการท�ำงาน ควบคุมการด�ำเนินกิจการให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ที่ก�ำหนดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ และปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามนโยบาย
กฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทได้น�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานและการให้บริการ ซึง่ น�ำไปสู่
การสร้างผลตอบแทนและคืนประโยชน์สู่สังคม
- มีการจัดท�ำคูม่ อื นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ติ าม
เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบของบริษัท
โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการการกระท�ำทุกกิจกรรม
การตัดสินใจและการท�ำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัท จะด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
- ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Codes of Conduct) ที่บริษัทจัดท�ำขึ้น และก�ำหนดให้
• วิสัยทัศน์
พนั ก งานที่ เ ข้ า ท� ำ งานใหม่ ได้ ท ราบแนวปฏิ บั ติ ว่ า ด้ ว ย
ให้บริการสินเชื่อเพื่อรายย่อยในภูมิภาค พร้อมเติบโตไปกับ
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าว
ลูกค้า เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• พันธกิจ
และความส�ำเร็จระยะยาวให้กับบริษัท
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
1. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน สู่การบริการที่เป็นเลิศ
(CSR: Corporate Social Responsibility)
2. ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
บริษทั มีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ คู่ค้า
ดังนี้
4. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโดยทั่ ว ไปของบริ ษั ท
จะต้องให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกๆ ฝ่าย
• ค่านิยม
อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และ
1. บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น สิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมและ
และเชี่ยวชาญ
ความพึงพอใจบนความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม และ
2. บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ภายในกระบวนการปกติของบริษัท (CSR in process) ซึ่งหมายถึง
3. เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเนือ้ งาน
4. ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ ด้วยหัวใจ
ที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
5. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ
จริยธรรม
(After Process) ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของ กิจกรรม
บริษัท มีแนวความคิดว่า “ความรับผิดชอบ (CSR: Corporate ร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น
Social Responsibility)” คือการทีบ่ ริษทั จะต้องมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจ
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• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อพนักงาน (CSR in Employee’s
		 Perspective)
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน
ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทัง้ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงาน
มีความรู้ความช�ำนาญที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็น
ส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
ใดๆ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และ
ไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราวการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการด�ำเนินงานของบริษัท
ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน
ในท้องถิ่น
การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสม
กั บ หน้ า ที่ แ ละต� ำ แหน่ ง งาน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเพิ่ ม เติ ม สวั ส ดิ ก าร
ที่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน เช่นโบนัสจาก
การท�ำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
การจัดดูแลสุขภาพประจ�ำปี
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธกี ารต่างๆ
ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรูค้ วามสามารถได้อย่างเต็มที่
อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์กร โดยแบ่งเป็น
การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่และ การฝึกอบรมและ
พัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
การปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรใหม่ ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก อบรม
ให้ความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นแก่บคุ ลากรใหม่ เพือ่ ให้เข้าใจเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
2.2 	การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
บริ ษั ท ได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมาย
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน โอนย้ายต�ำแหน่งงาน
อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาตามกรอบ ดังนี้
- การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training ตามระดับ
ต�ำแหน่งและอายุงานเพือ่ ให้พนักงานมีความพร้อม
ในการบริ ห ารจั ด การงานในแต่ ล ะต� ำ แหน่ ง ให้
เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
- การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรที่มี
ความรูค้ วามช�ำนาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอกองค์กร

3. 	โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความมั่นคง
ในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะ
เชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข และ
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ ม า
อย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้พนักงาน โดยมีรายการตรวจ
ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ
พนักงานในกรณีทพี่ นักงานต้องเข้ารับการรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยใน และสวัสดิการในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน จัดสถานที่
ออกก� ำ ลั ง กาย เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ผ ่ อ นคลายจาก
การท�ำงาน และได้ใช้เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
การจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจ�ำปี โดยเริม่ มาตัง้ แต่ปี 2552
เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสามัคคี ฝึกการท�ำงาน
เป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรูแ้ ละศักยภาพของ
พนักงาน
4. โครงการให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ แก่ พ นั ก งานที่ ป ระสบภั ย
ทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ท�ำให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สิน
อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงินช่วยเหลือจะท�ำให้พนักงานสามารถ
ปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบัติงาน และด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน
กลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบน�้ำใจเป็นเงินช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรณี
เกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�ำนวนเงิน 145,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการท�ำงานของ
พนักงาน ดังนัน้ บริษทั จึงจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิงในกรณี
เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ท�ำงาน และจัด
ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้รบั ความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีจากการท�ำงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัยและรณรงค์
การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคง
ในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษัท ได้ให้ค วามส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานมีความมัน่ คงไป พร้อมกับการเติบโตของบริษทั
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
- กองทุนสวัสดิการคุ้มครองพนักงาน จัดตั้งเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สนิ
ในกรณีประสบอุบัติเหตุ (ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันระหว่าง
สมาชิก และครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
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ปี 2563 บริษัทฯ มีการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
จ� ำ นวน 892 ทุ น การศึ ก ษา รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,588,500 บาท

3. ยึดถือนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือมีเจตนา
ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้ตลอดจน
สถาบันการเงินเกิดความเสียหาย โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู ้ ยื ม เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ เ งิ น การช� ำ ระคื น
หลักทรัพย์ค�้ำประกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบ
เจรจากั บ เจ้ า หนี้ ล ่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางแก้ ไ ข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ รับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิ
อันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้น
ในการด�ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษทั ทีจ่ ะต้องมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ ไม่วา่ จะโดยการท�ำซ�ำ 
้
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
ก่อน เว้นแต่การกระท�ำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ทั้งนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเดินหน้า
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 10 และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นกลไก
พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น พั ฒ นาสั ง คม และ
ประเทศชาติ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเสริ ม สร้ า ง
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน
ยังเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงานและ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อชุมชน และสังคม (CSR in
ครอบครัว
- โครงการสวั ส ดิ ก ารเงิ น กู ้ เ พื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย กั บ ธนาคาร 		 Community’s Perspective and Society’s Perspective)
1. บริษทั มีนโยบายในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมมือ
อาคารสงเคราะห์ โดยได้สิทธิพิเศษ คือกู้ได้ 100% จาก
กับพันธมิตรของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และอบรม
ราคาประเมิ น หรื อ ราคาซื้ อ ขาย และได้ รั บ ดอกเบี้ ย
ความรู้ เช่น จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
ในอัตราพิเศษ
ในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัย และถูกกฎจราจร ซึ่งเป็น
- สวัสดิการพิธตี า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นพิธสี มรสพนักงาน พิธศี พ
ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความมีระเบียบในสังคม
ของพนักงาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว
2. ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- มอบรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมเงินรางวัลเป็นประจ�ำ
และกองทัพบกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�ำไปปฏิบัติหน้าที่
ทุกปีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และ
ในพื้นที่ต่างๆ มอบเครื่องผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล ให้แก่
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นขวัญและ
ทางส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมรณรงค์โครงการ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
อนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
3. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระดาบส ในพระบรม• ความรับผิดชอบต่อสังคม-ต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น (CSR in
ราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อก่อสร้าง
 		 Business Partner’s Perspective and Shareholder’s
อาคารเรียน 4 ชั้น ของโรงเรียนพระดาบส
 		 Perspective)
4. สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษาช่ า งกล โดยมอบ
1. การมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใส
เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินธุรกิจ
อาชี ว ะต่ า งๆ ตลอดจนนโยบายปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด
โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ ทั้งต่อตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างครบถ้วน
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน น�้ำ 
เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร้องเรียนเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน หรือบริการที่บกพร่อง หรือแจ้งเบาะแส
5. ปี 2554 บริษัทได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม โดย
การทุจริต การผิดจรรณยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน
พนักงานบริษัทร่วมแรงบรรจุถุงยังชีพเพื่อน�ำไปบริจาค
ได้ที่ Investor@tk.co.th หรือ ติดต่อกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 15,000 ถุง และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านทาง ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง website http://
โดยน�ำพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือกว่า 250 คน
www.tk.co.th
ร่วมกันบรรจุถงุ ยังชีพทีส่ ภากาชาดไทย และตลาดหลักทรัพย์
2. มีระบบการคัดเลือกคูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้
แห่งประเทศไทย
อย่างเสมอภาค ยุตธิ รรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทัง้
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็น
ตัง้ อยู่ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ส่วนหนึง่ ของการตอบแทนพันธมิตรทีใ่ ห้การสนับสนุน และ
ทั้งสองฝ่าย
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- จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ : ความคุ้มครองภัยอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น 24 ชม. อันเป็นผลท�ำให้สูญเสียชีวิต อวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพ โดยทุนประกันขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุ น การศึ ก ษาบุ ต ร ซึ่ ง มอบให้ กั บ บุ ต ร
โดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ส�ำหรับประเภท
ของทุน ตามระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล สูงสุด
ถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้จดั มอบทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง
ในทุกๆ ปี
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เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั พันธมิตรของบริษทั
โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัท ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลากว่า 20 ปี
7. ปี 2555 บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท
มี ก ารฉลองยิ่ ง ใหญ่ โดยมอบโชคให้ กั บ ลู ก ค้ า เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ จ�ำนวนกว่า 40 ล้านบาท
8. ในเดือนมกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้บริจาคผ้าห่มเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาวในทุกจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน
ตอนบนของประเทศ เป็นจ�ำนวน 2,320 ผืน
9. วั น ที่ 7 มกราคม 2559 ตั ว แทนบริ ษั ท ฐิ ติ ก ร จ� ำ กั ด
(มหาชน) ร่วมมอบทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนสอนศาสนา
“บาแลสั น ติ สุ ข ” ชุ ม ชนบ้ า นป่ า ถ.พั ฒ นาการ แขวง/
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อจัด ซื้ออุปกรณ์ก ารเรียน
การสอนศาสนา จ�ำนวน 15,000 บาท
10. วันที่ 9 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน)
ร่ ว มมอบเงิ น ส่ ว นหนึ่ ง จากกิ จ กรรม Fat Off ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีให้กับ
มูลนิธิรามาธิบดี เป็นจ�ำนวนเงิน 50,000 บาท
11. วันที่ 29 มกราคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมเลี้ยงอาหารว่างเด็ก ณ “สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต” พร้อมมอบสิ่งของและทุนทรัพย์ เป็น
จ�ำนวนเงิน 27,600 บาท
12. วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตัวแทนบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมมอบอุปกรณ์กฬี า รวมเป็นมูลค่า 6,939 บาท
ให้โรงเรียนสินแร่สยาม จ.กาญจนบุรี
13. วันที่ 7 มกราคม 2560 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
จัดงานวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร “ยิ่งวิ่ง
ยิ่ ง ให้ ได้ กุ ศ ล” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท
และบริษัทในเครือ ได้หันมาออกก�ำลังกาย ดูแลสุขภาพ
และยังเป็นการร่วมท�ำบุญ โดยได้รับเงินบริจาคที่ได้จาก
การวิ่งได้ระยะทางตามเป้าภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
รวมทั้งสิ้น 304,800 บาท
14. มอบถุงยังชีพ เพือ่ ช่วยบรรเทาทุกข์ แก่ผปู้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
ภาคใต้ จ�ำนวน 5,500 ชุด รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 700,000 บาท
15. เนื่องจากการเกิดอุทกภัยในภาคใต้ ส่งผลกระทบกับลูกค้า
ของบริษทั เพือ่ เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงยกเว้นค่าปรับดอกเบี้ยล่าช้า
ค่ า ติ ด ตามทวงถาม ให้ กั บ ลู ก ค้ า ใน 10 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ระนอง กระบี่ ตรัง สงขลา ปัตตานี และยะลา ที่ค้างช�ำระ
ค่างวดเช่าซื้อในเดือนธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม
2560
16. มอบทุนการศึกษา เป็นจ�ำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการต�ำรวจในสังกัด เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
17. คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานบริ ษั ท ฯ ร่ ว มกิ จ กรรมค่ า ย
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียนวัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมมอบสิง่ ของเพือ่ การศึกษา โดยน�ำเงินบริจาคส่วนหนึง่

18.

19.

20.

21.

ที่ได้จากกิจกรรม TK & SPI MINI MARATHON ในโอกาส
ฉลองครบรอบ 45 ปี TK ทีผ่ า่ นมา ใช้เป็นเงินในการออกค่าย
เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น ตลอดจนดู แ ล
ด้านสาธารณูปโภค ทัง้ การปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซม
ทาสี การปรับปรุงสนามหน้าและหลังโรงเรียน การบริจาค
หนังสือที่เป็นความรู้ให้แก่ห้องสมุด จัดพื้นที่ห้องสมุด
และการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ ง บริ จ าค
จอคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา การดู แ ลระบบน�้ ำ ดื่ ม
เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กๆ และซ่อมแซมระบบไฟภายใน
โรงเรียน ตลอดจนบริจาคชุดเครือ่ งขยายเสียงแบบเคลือ่ นที่
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้ความส�ำคัญทางด้านการศึกษา
รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ ด้วยตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
และตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมต่อไป
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นายประพล
พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร ได้เข้าร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
เพื่ อ การก่ อ สร้ า งสถาบั น การแพทย์ จั ก รี น ฤบดิ น ทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ณ มู ล นิ ธิ
รามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าว เป็นเงิน
ส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้จากจัดกิจกรรม TK & SPI MINI MARATHON
ในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี TK ที่ผ่านมา
ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมขั บ ขี่ ป ลอดภั ย เอพี ฮอนด้ า
จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงาน TK ทั่วประเทศ
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตส�ำนึกในการใช้รถใช้ถนน
รวมทัง้ การเคารพกฎจราจรขณะขับขีท่ งั้ นี้ ได้แบ่งการอบรม
ขับขี่ปลอดภัยออกเป็น 21 รุ่น รวมพนักงานเข้าอบรมกว่า
900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ Honda
Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน (Basic
Course) โดยวัตถุประสงค์ในการอบรมดังกล่าว เพื่อ
มุง่ เสริมสร้างทักษะด้านการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ขนั้ พืน้ ฐาน
ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ อาทิ การเตรี ย มการขั บ ขี่
ฝึกการทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรค
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
กับกลุ่มพนักงานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
วันที่ 4 กันยายน 2560 TK ได้จัดกิจกรรม “จากกายผู้ให้
สูใ่ จผูร้ บั ” เพือ่ เป็นการบริจาคโลหิต มอบให้กบั ศูนย์บริจาค
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จดั ขึน้
ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้ยอดบริจาค
โลหิ ต ประมาณ 107,000 CC และยั ง ร่ ว มบริ จ าคเงิ น
สมทบทุน เป็นจ�ำนวน 100,000 บาท
ในปี 2560 บริษทั ได้ฉลองครบรอบ 45 ปี โดยมีการจับฉลาก
เพื่อตอบแทนลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ
“บิน กิน เที่ยว กับ TK” จ�ำนวน 450 รางวัล รวมมูลค่า
รางวัลกว่า 17,000,000 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาส
ไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า  
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53,726 กิโลเมตร ทุกระยะวิ่งที่สะสมจะนับเป็นมูลค่า
เงินบริจาคร่วมสมทบเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์เพือ่ สังคม
ซึง่ สามารถระดมทุนได้ 500,000 บาท ส�ำหรับใช้ในกิจกรรม
เพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2563
28. กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มมอบจั ก รยานยนต์ ฮ อนด้ า
รุ่น CB 500X พร้อมอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ต� ำ รวจจราจรในโครงการพระราชด� ำ ริ จ� ำ นวน 3 คั น
รวมมูลค่า 809,710 บาท เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาจราจรบนท้อ งถนน
พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ในกรณีพเิ ศษ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ณ กองบังคับการ
ต�ำรวจจราจร
29. ร่วมส่งน�ำ้ ใจสูโ้ ควิด-19 ตอกย�ำ้ นโยบายการมีสว่ นช่วยเหลือ
สังคมด้านสุขอนามัย โดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
รวม 59,450 ชุด ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์
สเปรย์แอลกอฮอล์ และอาหารพร้อมรับประทาน และ
ข้าวสาร รวมมูลค่า 3.2 ล้านบาท แก่สถานพยาบาล 128 แห่ง
ทั้งในไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ พื้นที่ที่มีสาขา TK
ด�ำเนินธุรกิจ
      • ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม-ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR in
		 Environment’s Perspective)
โครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทให้ความส�ำคัญกับการใช้
ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุม้ ค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีผ่ า่ นมา
บริษทั ได้ดำ� เนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ อนุรกั ษ์ และเป็นการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
1. การเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นบริ ษั ท และ
ส�ำนักงานสาขาของบริษทํ ให้เป็นอุปกรณ์ทปี่ ระหยัดพลังงาน
2. โครงการลดการใช้กระดาษ บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บ
เอกสารส� ำ คั ญ หรื อ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ ในรู ป แบบของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้
กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวกในการน�ำไปใช้งาน
3. ส่งเสริมการใช้กระดาษที่มีการใช้งานแล้ว 1 หน้า ให้น�ำ
อีกหน้ากลับมาใช้งานใหม่เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ
4. ท� ำ ป้ า ยรณรงค์ ก ารเปิ ด -ปิ ด ใช้ น�้ ำ  ภายในส� ำ นั ก งาน
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
5. รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟท์ชั้นเดียวให้ใช้วิธีขึ้น-ลงบันไดแทน
เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้า
6. รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้มีการใช้งาน
7. การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงที่พนักงานหรือ
ผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน
ทุกๆ ไตรมาส ผู้จัดการฝ่ายจะมีการจัดประชุมระดับผู้บริหาร
ผูจ้ ดั การสาขาทัว่ ประเทศ ซึง่ ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมานัน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั
คุณประพล พรประภา ได้ให้ความส�ำคัญกับสิง่ แวดล้อม มีการจัดกิจกรรม
และร่วมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมี
แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้เชิญชวนพนักงานบริษัท
เข้าร่วมโครงการที่ทางบริษัทจัดขึ้น เป็นการให้ความรู้ และจัดอบรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในที่ท�ำงาน
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22. การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง
กระตุ ก หั ว ใจอั ต โนมั ติ (AED) ให้ กั บ พนั ก งาน เพื่ อ ลด
อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จากภาวะหั ว ใจหยุ ด เต้ น กระทั น หั น
โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 353 คน
23. มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเงินรายได้สว่ นหนึง่ จากกิจกรรมวิง่ การกุศล “TK & SPI
Fancy Free Style Run 2019” ที่จัดขึ้นต้นปีที่ผ่านมา
เป็นกิจกรรมระหว่างพนักงานและผู้บริหารของ TK และ
กลุ่ม SPI ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ภายใต้แนวคิด “ยิ่งวิ่ง
ยิง่ ให้ ได้กศุ ล” ให้ทงั้ พนักงานและผูบ้ ริหารมีสว่ นในการท�ำ
กิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน โดยคณะผู้บริหารเป็นตัวแทน
ในการมอบเงินจ�ำนวน 225,000 บาท เพื่อช่วยผู้ป่วย
โรคหั ว ใจให้ เ ข้ า ถึ ง การรั ก ษา ลดอั ต ราเสี ย ชี วิ ต และ
ภาวะแทรกซ้อน โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ปริญญา
สากิยลักษณ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ และ ภญ.วีรวรรณ
เรืองนิวัติศัย กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
24. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร
จ� ำ กั ด (มหาชน) น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารกลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ
SPI Group เป็นตัวแทนในการมอบเงินสมทบทุนและ
เก้าอี้พักคอยส�ำหรับผู้ป่วย รวม 500,000 บาท ให้กับ
โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลฯ และ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำ� รัสเลิศ
รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบ
25. คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ร่วมกิจกรรม สร้างฝาย
ขยายผืนป่า ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน�้ำพุ
จั งหวัด กาญจนบุรี ด้ว ยการยิงเมล็ด พันธุ์ต้น ไม้ ได้แก่
เมล็ดมะม่วงหัวแมลงวัน เมล็ดตะโก เมล็ดสัก และเมล็ด
มะเกลือ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 เมล็ด นอกจากนี้
คณะปลูกป่า ยังได้รว่ มกันสร้างฝายชะลอน�ำ้ จ�ำนวน 3 ฝาย
โดยแบ่งเป็นฝายแห้ง 2 ฝาย และฝายเปียก 1 ฝาย ทั้งนี้
กิ จ กรรมที่ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร่ ว มด� ำ เนิ น การ
ถือเป็นกิจกรรมที่ TK และกลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group
ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงาน
และคณะผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม
และรักษาสิ่งแวดล้อม
26. บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน
จ�ำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ฯ ในการจั ด กิ จ กรรม
Run for Nurse 2019 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน
TK น�ำโดย นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนดังกล่าว โดยหนึ่งใน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก TK คือ นายคมกฤช ทองดี
สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศชายอันดับ 1 ด้วยเวลา
42.58 นาที
27. การจัดกิจกรรมวิง่ การกุศล “TK & SPI Virtual Run 2020”
ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุศล ครั้งที่ 4 ซึ่งคณะผู้บริหารและพนักงาน
กลุ่มบริษัท TK และกลุ่มบริษัท SPI จ�ำนวน 591 คน
ร่วมกิจกรรม โดยสามารถเลือกระยะวิ่งที่เหมาะสมของ
แต่ละบุคคล ภายในช่วงเวลาที่ก�ำหนด รวมสะสมระยะวิ่ง
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ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ และอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน
- กิจกรรม โครงการรณรงค์เรือ่ ง “การลดการใช้พลาสติก” โดยต้องการให้พนักงานของบริษทั และบริษทั ในเครือ
เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด และมีการลงนาม ปฏิญญา SPI เพื่อลดขยะพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของ
โดยเปลีย่ นมาใช้ถงุ ผ้าแทน ไม่ใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบใช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ โดยใช้กล่องข้าว
และช้อนส้อมที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกิจกรรมนี้สามารถลดขยะโดยรวมของส�ำนักงาน ได้ประมาณ
25% และในอนาคตจะมีการส่งมอบโครงการดีๆ แบบนี้ไปยังครอบครัวของพนักงาน
- มีการอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเล และมนุษย์
- ในปี 2563 มีการพัฒนา Mobile Application ทั้ง TK Plus และ Line @ TK Plus ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งลูกค้ายังสามารถช�ำระเงิน ผ่าน Application ทาง Online Banking  
ท�ำให้ลดการใช้กระดาษ ทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรายเดือน ได้กว่า 5 ล้านใบต่อปี ลดการใช้ต้นไม้ได้ 332 ต้น
ลดมลภาวะ CO2 ได้ 12.5 ตันต่อปี ซึง่ เป็นการรักษาสิง่ แวดล้อมและประหยัดต้นทุน โดยบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ
และใช้ระบบนี้ในสาขาต่างประเทศ

ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

- จับมือศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่พนักงาน TK และสมาชิกในครอบครัว
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการรณรงค์การขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยโครงการนี้
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
- การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อให้สามารถจัดการป้องกันและลดการสูญเสียเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
- การจัดการงานเอกสารตามกฎหมายมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานรู้จักการคัดแยกขยะ ซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ
1. ขยะประเภทถุงพลาสติกทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่งไปทีบ่ ริษทั ทีพไี อ จ�ำกัด (มหาชน) โครงการ “วน”
2. ขยะประเภทขวดน�้ำที่ใช้แล้วน�ำมาคัดแยกและส่งไปที่จักรพงษ์วิลล่า

นโยบายการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชั น
เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ครอบคลุมถึง
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
การทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดท�ำนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยก�ำหนดอยู่ใน “นโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอร์รัปชั น
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคน
ในองค์กรปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ น
ได้เสียว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
และโปร่งใส รวมทัง้ สนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
การคอร์รัปชัน
1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน อย่างจริงจัง

1.2 เผยแพร่นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อเป็น
แนวทางให้ผบู้ ริหาร พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ และบริษทั ฯ
ก�ำหนดมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้บริหาร
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการคอร์รัปชันต่างๆ
1.3 มีการเน้นย�ำ้ มาตรการนีผ้ า่ นการอบรม การประชุมของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนตระหนักและให้ความส�ำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1.4 จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
1.5 บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใส
และถูกต้องแม่นย�ำ
1.6 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคลตัง้ แต่ การเลือ่ นต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และการให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ทุ ก ระดั บ สื่ อ สารท� ำ ความเข้ า ใจกั บ พนั ก งานที่ อ ยู ่
ในความรับผิดชอบ และมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง
เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ
การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถกู ลงโทษโยกย้ายทีไ่ ม่เป็นธรรม
และกลัน่ แกล้งด้วยประการใดและมีมาตรการคุม้ ครอง
ให้กับผู้รายงานรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ
ติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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วัตถุประสงค์ของการอบรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในองค์กรเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
2. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใด รวมถึงการเลีย้ งรับรอง
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสยั อันควร
ในเทศกาลหรือประเพณีนยิ ม โดยให้อยูใ่ นมูลค่าทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ การรับ
ดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
(Whistle Blowing Policy)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย
มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โดยบริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
โดยได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ผา่ นการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว         
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิด
การทุจริต ฉ้อโกงในสาระทีส่ ำ� คัญ และกระทบต่อความรูส้ กึ เช่นการกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อ
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�ำเนินการให้ถูกต้อง
เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

แนวปฏิบัติในต้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งให้ผู้บริหาร
รับเรื่องนี้ และได้สื่อสารและเน้นย�้ำไปยังพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้เข้าใจ ให้ความส�ำคัญ และร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกๆ กรณี ไม่ให้เกิดขึน้ ในองค์กร พร้อมมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด
ต่อผู้บริหารหรือพนักงานที่กระท�ำความผิด
ในปี 2563 มีการจัดอบรมเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจ กับพนักงาน
ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม/ร่วมโครงการ (คน)
ระดับบริหาร
(คน)
63

ระดับหัวหน้างาน ระดับพนักงาน
(คน)
(คน)
1

-

รวม
(คน)
64

3) โทรศัพท์ 0 2310 7233, 0 2310 7110
4) โทรสาร หมายเลข 0 2318 3339
5) ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
6)   ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านแบบฟอร์ม
การแจ้งเบาะแสบน website www.tk.co.th
7) ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th
8) ข้อร้องเรียนซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนัน้
อาจกระท�ำโดยการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ที่ ขึ้ น ตรง (ในกรณี ไ ม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ )
ในกรณีนผี้ บู้ งั คับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไป
ยังคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส โดยใช้ความระมัดระวัง
และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส

4. นโยบายเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
(Anti-Money Launderimg : AML)
บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ส�ำคัญ มุ่งหมายเพื่อก�ำจัด ป้องกัน
มิให้กลุม่ อาชญากร หรือผูก้ อ่ การร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์ บริการหรือธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษัท เป็น ช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน หรือ สนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับส�ำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินและการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายใช้เป็น
วิธีการรายงาน
พนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับ ช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บริ ษั ท สามารถร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด ได้ โ ดย โดยนโยบายนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ และก�ำหนด
การรายงานไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
ดังต่อไปนี้
1)   Email : audit@tk.co.th
2)   หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
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ทุกๆ ไตรมาส ผู้บริหารระดับฝ่าย จะมีการจัดประชุมระดับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการสาขาทั่วประเทศเพื่อพูดคุย ชี้แจงเรื่องต่างๆ โดย
ในการประชุมทุกๆ ครัง้ จะมีหวั ข้อเน้นย�ำ้ เรือ่ งนโยบายการต่อต้านทุจริต
ความซื่ อ สั ต ย์ ที่ พ นั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ และช่ ว ยกั น
สอดส่อง หากพบเจอสิ่งผิดปกติ หรือไม่ชอบมาพากล จะต้องแจ้งมายัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัทได้มี
การประชุ ม กั บ ระดั บ ฝ่ า ยบริ ห ารแต่ ล ะสายงาน โดยมี หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยมุง่ เน้นความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง
เชื่อถือได้ สามารถป้องกันและรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหาย
ที่ เ กิ ด จากความผิด พลาดหรือการทุจ ริต ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ
3 ท่าน ได้ทำ� การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ�ำปี 2563
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)
คณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงาน
ปัจจุบัน โดยบริษัทมีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ
มี ค วามขั ด แย้ ง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว ส� ำ หรั บ
การควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ทัง้ นีก้ รรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็น
ที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังนี้
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ทั ศ นคติ ที่ ดี และเอื้ อ ต่ อ
การควบคุมภายใน โดยผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการมีจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริตในการด�ำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาด�ำเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี ตามผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษทั มีความเหมาะสม
และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เช่น
- คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนด
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลให้บริษทั ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- คณะกรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ ความสามารถน่าเชือ่ ถือและมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่
- บริ ษั ท มี ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ให้
ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีการก�ำหนด มอบหมายและจ�ำกัดหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงาน
- บริษัท มีก ารทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และมี
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ให้แรงจูงใจหรือรางวัลแก่บคุ ลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีมีการท�ำผิดวินัย
บริษทั รวมถึงการสือ่ สารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
เป็นลายลักษณ์อักษร ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม
- บริษัทมีระบบการควบคุมและติดตามการด�ำเนินงาน
อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบนัน้ ๆ รวมทัง้ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบ
ตามระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษทั มีนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนสื่อสารให้กับผู้บริหาร และพนักงาน
เข้าใจและให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน และ
ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบผลการตรวจสอบ
และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยในปี 2562 ไม่พบความบกพร่องเรื่องการ
ควบคุมภายใน อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยง
เพือ่ ให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษทั มีการประเมินและติดตามภาพรวม
และแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง
วางแผนระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสม
และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมิน
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สถานการณ์ ความเสี่ยง และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบและ
ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย จะมีการก�ำหนด Security
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยจะก�ำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข ระดับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนงานต่างๆ และจะมีการส�ำรองข้อมูลทัง้ หมด
และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ รวมทั้ง ของบริษัท ไว้ที่ศูนย์ส�ำรองข้อมูลสุขาภิบาล 3 เป็นประจ�ำทุกปี
มาตรการในการลดความเสีย่ งเหล่านัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยก�ำหนดวิธปี ฏิบตั งิ านและการติดตาม
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มี ผลของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ความส�ำคัญและสร้างความมั่นใจให้บริษัท ว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหาร
ในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ก�ำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานทุกระดับ ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น
ได้แก่
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
- บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดขอบเขตหน้ า ที่ แ ละและวงเงิ น ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมแนวทาง
อ� ำ นาจอนุ มั ติ ข องฝ่ า ยบริ ห ารแต่ ล ะระดั บ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น การแก้ปัญหา
ลายลักษณ์อักษร
- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ให้มีความเหมาะสม ก�ำหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการเข้าถึงข้อมูล
ตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงาน ควบคุมก�ำหนดสิทธิ์การใช้งาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 12
โปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน
พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางชลธิชา ยอดศรี
- กรณีมีการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่
มีมาตรการทีร่ ดั กุมเพือ่ ติดตามให้การท�ำธุรกรรมนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนต่างๆ แทนผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์
ตามที่ก�ำหนด และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับ
และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (Arm’s บริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และมี
Length Basis)
ความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงมีความเหมาะสม
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งดังกล่าว
(Information & Communication)
ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรง
บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง ต� ำ แหน่ ง ดั ง กล่ า ว ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การตามความเห็ น ของ
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถรองรับการขยายตัวและการด�ำเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกให้ พ นั ก งานท� ำ งานรวดเร็ ว ขึ้ น
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว ปรากฏในเอกสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
แนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2563 (แบบ 56-1)

0.32 ล้านบาท
4.82 ล้านบาท

ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น

ซื้อระบบโปรแกรม

-

0.34 ล้านบาท

3.05 ล้านบาท

-

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

9.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม ค่าน�้ำมันรถใช้งาน ซึ่งเป็น
ราคาทั่วไปตามท้องตลาด
20.7 ล้านบาท เป็นรถใช้งานบริษัท และเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน

0.55 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

87.2 ล้านบาท เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป

1.9 ล้านบาท เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

0.77 ล้านบาท      4.09 ล้านบาท             -

-

0.12 ล้านบาท

-

7.1 ล้านบาท

0.61 ล้านบาท

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ

33.1  ล้านบาท เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอัตราค่าเช่า
ต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3  สัญญามีก�ำหนด  3 ปี ระยะเวลา
สิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-4    สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2564
สัญญาที่ 5-13   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
3.56  ล้านบาท เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ ซึ่งเป็นอัตราที่คิดกันตามปกติทั่วๆ ไป
10.2 ล้านบาท เป็นค่าบริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�ำและเก็บรักษาสัญญาเช่าซื้อ ตลอดจน
ด�ำเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายที่คิดระหว่างกัน
เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ   ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สัญญามีก�ำหนด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ปี 2561

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

0.26 ล้านบาท เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป
ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ         18.81 ล้านบาท      12.6 ล้านบาท             เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ขายสินทรัพย์ถาวร

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย

ซื้อสินทรัพย์ถาวร

59.32 ล้านบาท 108.11 ล้านบาท

1.49 ล้านบาท

3.59  ล้านบาท
10.2 ล้านบาท

ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ

2.58 ล้านบาท

0.83 ล้านบาท

ปี 2562

13.45 ล้านบาท 33.35  ล้านบาท

ปี 2563

มูลค่าของรายการ

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ลักษณะของรายการ

18.29 ล้านบาท
3.17 ล้านบาท
8.1 ล้านบาท

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่าและบริการ
และกรรมการร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริหารงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

งบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น
และกรรมการร่วมกัน

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
และกรรมการร่วมกัน
ค่านายหน้าขายรถ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย
ขายสินทรัพย์รอการขาย

เป็นผูถ้ อื หุน้ และมีกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ร่วมกันในบริษัทย่อย

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

เครือญาติของกรรมการ
บริษัท

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด

บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย
โตโยต้า จ�ำกัด

บริษัท นภัส จ�ำกัด

บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด

นางสาวปฤณ  พรประภา

บริษัท สยามบริวเวอรี่ จ�ำกัด
รายได้ค่าเช่ารถยนต์
รายได้ดอกผลจากการ
ให้เช่าซื้อ

ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้

ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ซื้อระบบโปรแกรม
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายอื่น

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่า
และกรรมการร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้
ค่าใช้จ่ายอื่น

ลักษณะของรายการ

บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

0.07 ล้านบาท
-

-

1.68 ล้านบาท
0.43 ล้านบาท
0.97 ล้านบาท

0.9 ล้านบาท
-

14.11 ล้านบาท
8.27 ล้านบาท
3.1 ล้านบาท
0.96 ล้านบาท

4.98 ล้านบาท

25.75 ล้านบาท
0.15 ล้านบาท
0.27 ล้านบาท
0.58 ล้านบาท

0.08 ล้านบาท

-

0.3 ล้านบาท

ปี 2562

0.18 ล้านบาท

6.99 ล้านบาท
5.18 ล้านบาท
0.82 ล้านบาท
0.30 ล้านบาท

2.93 ล้านบาท

8.11 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท
0.32 ล้านบาท
0.01 ล้านบาท
0.47 ล้านบาท

-

-

0.27 ล้านบาท

0.05 ล้านบาท

ปี 2563

มูลค่าของรายการ

-

-

-

23.7 ล้านบาท
8.5 ล้านบาท
1.6 ล้านบาท
5.3 ล้านบาท
1.07 ล้านบาท

3.95 ล้านบาท

17.9 ล้านบาท
0.14 ล้านบาท
0.19 ล้านบาท
-

0.1 ล้านบาท

- ล้านบาท

2.3 ล้านบาท

ปี 2561

เป็นสัญญาเช่ารถยนต์ 1 คัน สัญญามีก�ำหนด 5 ปี
เริ่ม 7 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 7 พฤศจิกายน 2567 เป็นราคาตามสัญญา
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จ�ำนวน 2 คัน เป็นราคาตลาด

เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน สัญญามีก�ำหนด 3 ปี
เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 เป็นราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริการขนส่ง  เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป
ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป
เป็นราคาตามที่ตกลงกัน
เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ค่าซ่อมรถ  เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

ซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน

เป็นค่าเช่าโกดัง  อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีก�ำหนด 1-3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ  
สัญญาที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ราคาตลาดทั่วไปจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
การท�ำรายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
และ/หรื อ กรรมการอิ ส ระของกลุ ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ต่ อ
- รายการกั บ บริ ษั ท เอส.พี . อิ น เตอร์ แ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด
การท�ำรายการระหว่างกันว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพือ่ ใช้เป็นส�ำนักงาน ท�ำสัญญาเช่า
โดยทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม,
ค่าบริการทางกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายตามสัญญาต�่ำกว่า
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
ค่าใช้จา่ ยทีผ่ บู้ ริการรายอืน่ เสนอมา  และเป็นค่าซือ้ สินค้ามา
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป  
นอกนัน้ เป็น ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อมรถใช้งาน  ค่าน�ำ้ มันรถ
ในอนาคต โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้า
ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็น
โดยทั่ ว ไปโดยอ้ า งอิ ง กั บ ราคาและเงื่ อ นไขตลาดที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้
ราคาทุน
กลุ่มบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ
- รายการกับบริษัทเอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)  เป็นการจ่าย
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็น
ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขา ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี
และความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย
อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม                 
หากมี ร ายการระหว่ า งกั น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท เกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คล
- รายการกับบริษทั โตโยต้าปทุมธานี ผูจ้ ำ� หน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติ
เป็นรายการซื้อสินค้ามาเพื่อเช่าซื้อ ค่านายหน้าขายรถ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของส� ำ นั ก งาน
และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด  
คณะกรรมการหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
- รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็นรายการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าซ่อมรถ  ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ
- รายการกั บ บริ ษั ท นภั ส จ� ำ กั ด เป็ น การจ่ า ยค่ า บริ ก าร
ไม่ มี ค วามช� ำ นาญในการพิ จ ารณารายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระหรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ น
- รายการกั บ บริ ษั ท ซอฟแวร์ ดี เ วลอปเม็ น ท์ จ� ำ กั ด
ผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบ
เป็น ค่าบริก ารระบบเชื่อมต่อ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
การตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้
กลุม่ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซื้อระบบโปรแกรม ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่าย
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
อื่นๆ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาที่ตกลงกัน
- รายการกับนางสาวปฤณ พรประภา เป็นค่าเช่าอาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
เพื่อใช้เป็นสาขา ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการระหว่ า งกั น
ต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม
โดยค�ำนึงความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พบว่าเป็นการท�ำรายการ
- บริษัท สยามบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์
ตามปกติทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย
ท� ำ สั ญ ญาเช่ า ระยะเวลา 5 ปี ซึ่ ง เป็ น ราคาตามสั ญ ญา
บริ ษั ท และพิ จ ารณามู ล ค่ า รายการเปรี ย บเที ย บราคายุ ติ ธ รรมหรื อ
และรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ เป็นราคาตลาด

เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% และการส่งออกติดลบ  6.6%  
ต่อเนื่องเป็นปีที่  2  เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับจีน  ตอ่ เนือ่ งจากปีกอ่ นๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ทัว่ โลก ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง  หลายประเทศใช้มาตรการ
ปิดประเทศ บางประเทศมีการแพร่ระบาดหลายรอบ (Multiple waves)
ณ สิ้นปี 2563 มีคนติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ทั้งสิ้น 83.0 ล้านคน และ
มีผู้เสียชีวิต 1.8 ล้านคน และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งค่าเงินบาท
ซึ่งยังคงแข็งค่า เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของโลก ท�ำให้ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศลดลง ประกอบกับราคาน�้ำมันดิบโลก WTI  
มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ US$ 38.6 ต่อ Barrel ลดลง 40.1% จากปี 2562
ส่งผลให้สินค้าเกษตรหลักของประเทศไทยเช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน
มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และน�ำ้ ตาล มีราคาลดลง ในด้านการส่งออกข้าว
ประเทศไทยท�ำได้ 5.7 ล้านตัน ลดลง 24.5% จากปีกอ่ นหน้า โดยอยูใ่ น
ล� ำ ดั บ 3 ของโลก ประกอบกับ วิกฤตภัยแล้งในปี 2563 ต่อเนื่อง
ไปถึ ง ปี 2564 จะส่ ง ผลกระทบกั บ ภาคเกษตรโดยตรง เนื่ อ งจาก
มี ป ระชาชนประกอบอาชี พ ด้ า นเกษตรกรถึ ง 9.4 ล้ า นคน หรื อ
เป็นสัดส่วน 28.8% ของคนท�ำงานทั้งหมด 37.4 ล้านคน   อีกทั้ง
หนี้ครัวเรือนไทยปรับตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 86.6 % ของ GDP
ในไตรมาส  3  โดยมีมูลค่าสูงถึง 13.8  ล้านล้านบาท ภาคการท่องเที่ยว
ซึง่ ถือเป็นรายได้สำ� คัญของประเทศ มีสดั ส่วนประมาณ  12 % ของ GDP  
การท่องเที่ยวท�ำรายได้ 1.95 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
39.8 ล้านคน ในปี 2562 แต่ในปี 2563 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีเพียง 6.7 ล้านคน (จากไตรมาส 1 ของปี 2563) ลดลง 83.2%
สร้างรายได้ 0.3 ล้านล้านบาท ลดลง 82.9% เทียบกับปี 2562
ส่ ว นตั ว เลขนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทย มี จ� ำ นวน 108.0 ล้ า นคน ลดลงจาก
227.8 ล้านคน หรือลดลง 52.6% สร้างรายได้ 0.4 ล้านล้านบาท ลดลงจาก
1.1 ล้านล้านบาท หรือลดลง 61.1% ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนที่โรงแรมมีการปิดเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว สายการบิน
มีเครื่องบินจอด หยุดให้บริการเนื่องจากทั่วโลกมีการเดินทางลดลง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง และ
อุตสาหกรรมการบิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับคนที่ประกอบอาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ร้านอาหาร  และอุตสาหกรรมการบิน
ถึ ง 2.5 ล้ า นคน หรื อ เป็ น สั ด ส่ ว น 6.7% ของคนท� ำ งานทั้ ง หมด
ส่วนด้านการลงทุนในปี 2563 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จาก Board of investment (BOI)  รวมทัง้ สิน้ 481,150 ล้านบาท  ลดลง
30.4%  จาก 691,390 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ณ สิ้นปี 2563 ทั่วโลก
มีการลงทุน มีการวิจยั Vaccine COVID-19 อย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน
ในหลายประเทศประสบความส�ำเร็จในการคิดค้น Vaccine COVID-19
ซึ่ ง ได้ มี ก ารผลิ ต และเริ่ ม มี ก ารฉี ด Vaccine ไปแล้ ว หลายประเทศ
คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลให้
ประชาชนทั่วโลกกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาอันใกล้นี้
ในปี 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปี
ต่อเนื่อง ส่วนตลาดรถยนต์ก็มียอดจ�ำหน่ายลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
หลังจากทีม่ กี ารขยายตัวมาเมือ่ 4 ปีกอ่ น รถจักรยานยนต์มยี อดจ�ำหน่าย
1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562

ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก
1,007,552 คัน ในปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ
ณ สิ้ น ปี 2563 บริ ษั ท มี บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ สุ ท ธิ , ลู ก หนี้
เงินให้กู้ยืม, ลูกหนี้ Nano Finance และลูกหนี้ Micro Finance
รวม 4,591.3 ล้ า นบาท ลดลง 38.3% จาก 7,438.6 ล้ า นบาท
ในปีที่ผ ่านมา โดยมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ณ สิ้นปี 2563
จ�ำนวน 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก 6,940.4 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา มีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้นปี 2563   จ�ำนวน 214.4
ล้านบาท ลดลง 30.9% จาก 310.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมรวม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2% จาก 187.0 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา Nano Finance จ�ำนวน 23.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
0.6 ล้านบาทในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ Nano Finance ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีม่ าก
เนื่ อ งมาจากมี ก ารกระตุ ้ น ยอดขายโดยเน้ น การติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า เดิ ม
ที่มีประวัติการช�ำระเงินที่ดี และ Micro Finance ในประเทศพม่า
ณ สิ้ น ปี 2563 มี จ� ำ นวน 1.1 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 175.0% จาก
0.4 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมไป
ในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 บริษัทฯ มีมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าทุกรายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าเข้าร่วม
โครงการเป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น 210,200 ราย โดยแบ่ ง เป็ น
4 มาตรการหลัก คือ 1) การหยุดพักช�ำระหนีค้ า่ งวด (เงินต้นและดอกเบีย้ )
2) การลดยอดผ่อนช�ำระค่างวดลงให้อยู่ในระดับขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนด
3) การให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราปกติส�ำหรับลูกหนี้ที่ต้องการ
ปิดยอดคงค้างของบัญชีก่อนก�ำหนด และ 4) การให้ความคุ้มครอง
COVID-19 ส�ำหรับลูกค้าที่ยังคงช�ำระค่างวดเต็มได้ตามเดิม โดยการ
ให้ สิ ท ธิ์ ก ารพั ก ช� ำ ระหรื อ ช� ำ ระบางส่ ว นแก่ ลู ก ค้ า จะอิ ง ตามประวั ติ
การช�ำระเดิม ซึง่ ทีผ่ า่ นมาลูกค้าโดยส่วนใหญ่ยงั มีการช�ำระเต็มจ�ำนวนสูง
ถึ ง 74.6% ของจ� ำ นวนลู ก ค้ า ทั้ ง หมด จึ ง ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
เก็บค่างวดเป็นเม็ดเงินทั้งหมดสูงถึง 87.4% ในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งสูงกว่า
ที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และหลังจากสิ้นสุดมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้า ณ สิ้นไตรมาส 2 ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่ได้มีการกลับมา
ช�ำระเป็นปกติในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 1
คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึงประมาณ 90% จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีการตั้งส�ำรอง
ที่น้อยลงใน 2 ไตรมาสหลังนี้ ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย
ได้มกี ารควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ซึง่ ท�ำให้
รั ฐ บาลได้ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด
และเริ่มเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีกับคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส�ำหรับ
แผนในระยะต่อไป บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อม หากสถานการณ์
ดั ง กล่ า วยั ง คงยื ด เยื้ อ ต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ จ ากมาตรการที่ เ ข้ ม งวด
ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพลู ก หนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาโดยตลอด ซึ่ ง คาดว่ า จะส่ ง ผลดี ต ่ อ ผลประกอบการของบริ ษั ท
ในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
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ผลการด�ำเนินงาน
รายได้
ในปี 2563 อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทย ยอดจ� ำ หน่ า ย
รถจักรยานยนต์ลดลง 3 ปีต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมลดลง 11.7%

ส่วนตลาดรถยนต์กม็ ยี อดจ�ำหน่ายลดลงต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ทีต่ ลาดรถยนต์
ยอดขาย ลดลง 21.4% ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ฐิติกร มีรายได้รวมลดลง
โดยมีรายได้รวมปี 2563 จ�ำนวน 2,548.2 ล้านบาท ลดลง 31.5%
จาก 3,719.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นประเภทรายได้  ดังนี้

2563
ล้านบาท   	 %

2562
ล้านบาท
%  	

2561
ล้านบาท   	 %

1.977.3

77.6

2,945.8

79.2

3,141.3

81.1

-32.9

-6.2

     16.3
1,993.6

  0.6
78.2

     20.8
2,966.6

  0.5
79.7

     29.0
3,170.3

  0.8
81.9

-21.6
-32.8

-28.3
-6.4

12.4
0.9

0.5
   0.0

17.0
0.2

0.5
  0.0

21.7
   0.1

0.6
   0.0

-27.1
350.0

-21.7
100.0

รายได้อื่นๆ
ขายสินค้า
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ*

    0.2
   39.7
240.6
260.8
541.3

0.0
1.6
9.4
10.2
21.3

     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
-95.3
  1.4
-36.6
  5.8
-7.4
10.1
-36.2
17.5     -26.4

-55.7
18.6
-17.4
4.0
8.2

                  รวมรายได้

2,548.2

100.0

3,719.1

100.0

3,871.8

รายได้จากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano Finance
รายได้จากการให้กู้ยืม
Nano, Micro Finance

100.0

% ผลต่าง % ผลต่าง
63-62
62-60

-31.5

-3.9

หมายเหตุ * ประกอบด้วย หนี้สูญรับคืน รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�ำสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 22 รายได้อื่น
รายได้จากการให้เช่าซือ้ รวมปี 2563 จ�ำนวน  1,993.6 ล้านบาท
ลดลง 32.8% จาก 2,966.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  แยกเป็นรายได้จาก
การให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2563 จ�ำนวน 1,977.3 ล้านบาท ลดลง
32.9% จาก 2,945.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้จากการ
ให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2563 จ�ำนวน 16.3 ล้านบาท ลดลง 21.6% จาก
20.8 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ บริษทั มีนโยบายไม่เน้นการปล่อยสินเชือ่
รถยนต์ และเนือ่ งจากธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
รถจักรยานยนต์มาก บริษทั มีรายได้จากการให้กยู้ มื จ�ำนวน 12.4 ล้านบาท
และจาก Nano Finance และ Micro Finance จ�ำนวน 0.9 ล้านบาท  
ส่วนรายได้อื่นๆ ปี 2563 จ�ำนวน 541.3 ล้านบาท ลดลง 26.4% จาก
735.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อื่นๆ ลดลงเป็นผลมาจาก
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในช่วง COVID-19 โดยบริษทั ได้ยกเว้น
(ล้านบาท)

เบี้ยปรับต่างๆ และค่าติดตามทวงถาม ในไตรมาส 2/63 และส่วนหนึ่ง
มาจากยอดสินเชื่อที่ลดลง
ส�ำหรับปี 2563 รายได้จากการให้เช่าซื้อมีสัดส่วน  78.2% ของ
รายได้รวม รายได้จากการให้กยู้ มื , Nano Finance และ Micro Finance
มีสัดส่วน 0.5% ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่น มีสัดส่วน  21.3 % ของ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทีร่ นุ แรงทางธุรกิจ  
ท�ำให้บริษทั พิจารณาปล่อยสินเชือ่ อย่างรัดกุมและเข้มงวด และพร้อมกับ
มีการบริหารจัดการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท
จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่ลดลงจากปีก่อน ดังนี้   

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

% ผลต่าง 63-62

% ผลต่าง 62-61

ต้นทุนขาย

      0.1

       5.1

       9.5

-98.0

-46.3

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

1,361.4

1,885.2

2,154.2

-27.8

-12.5

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

    639.7

1,093.8

1,066.8

-41.5

    2.5

ต้นทุนทางการเงิน

     73.3

    125.3

    129.3

-41.5

   -3.1

            รวมค่าใช้จ่าย

2,074.4	 3,109.4	  3,359.9

-33.3	   -7.4
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ในปี 2563 กลุม่ บริษทั มีตน้ ทุนการกูย้ มื เฉลีย่ 3.0% โดยดอกเบีย้
จ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีจ�ำนวน 73.3 ล้านบาท ลดลง 41.5%
จาก 125.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการใช้วงเงินกู้ลดลง
ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ป ระกอบกั บ มี ก ารบริ ห ารจั ด การแหล่ ง
ต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2563 กลุม่ บริษทั มีผลการด�ำเนินงาน โดยก�ำไรสุทธิ ปี 2563
จ� ำ นวน 367.6 ล้ า นบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ล้ า นบาท
ในปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ก�ำไรสุทธิปี 2563 ลดลง เนื่องจากยอดสินเชื่อ
ที่ลดลง อีกทั้งในไตรมาส 2 มีการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 (รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

33.4
36.0
6.2
20.5
3.0
3.0
3.0
3.0
30.4
33.0
3.2
17.5

35.9
37.2
5.9
23.8
3.0
3.0
3.0
3.0
32.9
34.2
2.9
20.8

34.8
36.3
6.2
25.9
2.7
2.7
2.7
2.7
32.1
33.7
3.5
23.2
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ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,074.4 ล้านบาท
ลดลง 33.3% จาก 3,109.4 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา  ประกอบด้วยต้นทุน
จากการขายสิ น ค้ า รถจั ก รยานยนต์ ร วม 0.1 ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการขายและบริหารรวม 1,361.4 ล้านบาท ลดลง 27.8% จาก
1,885.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการบริหารจัดการควบคุม
ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบริษัทมีการพัฒนา
เครื่องมือในการท�ำงาน โดยน�ำ Digital Technology มาใช้เพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2563
จ�ำนวน 639.7 ล้านบาท ลดลง 41.5% จาก 1,093.8 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากนโยบายการเร่งตัดหนี้สูญและกันส�ำรองหนี้
สงสัยจะสูญต่อเนือ่ งมาหลายปี อีกทัง้ ยังคงนโยบายเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อ  ส่งผลให้ลูกหนี้ในปัจจุบัน เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�ำดับ

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,356.8 ล้านบาท รถจั ก รยานยนต์ มี ก ารหดตั ว ตามสภาวะของตลาดรถจั ก รยานยนต์
ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  โดยสินทรัพย์หลัก (รายละเอี ย ดตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ) อี ก ทั้ ง บริ ษั ท มี น โยบายเข้ ม งวด
ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยลูกหนี้เช่าซื้อ ในการให้สินเชื่อต่อเนื่องมากกว่า 9 ไตรมาส
(ล้านบาท)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์

4,054.2

6,940.2

8,897.2

-41.6

-22.0

214.4

310.2

394.6

-30.9

-21.4

4,268.6

7,250.6

9,291.8

-41.1

-22.0

ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ – รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม

ปี 2563 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�ำนวน 4,268.6   ล้านบาท
ลดลง 41.1% จาก 7,250.6 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา แยกเป็นลูกหนีเ้ ช่าซือ้
รถจักรยานยนต์สุทธิ จ�ำนวน 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6% จาก
จ�ำนวน 6,940.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ
จ�ำนวน 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% จากจ�ำนวน 310.2 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.2%
จาก 187.0 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา Nano Finance จ�ำนวน 23.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่ง Nano Finance ที่เพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนที่มาก เนื่องมาจากมีการกระตุ้นยอดขายโดยเน้นการติดต่อ
ลู ก ค้ า เดิ ม ที่ มี ป ระวั ติ ก ารช� ำ ระเงิ น ที่ ดี และ Micro Finance
ในประเทศพม่า ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.0%
จาก 0.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  
อนึง่ ลักษณะของสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของ
กลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว
ลูกหนี้ตามสัญญา
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ 1 เดือน
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน
ค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้

% ผลต่าง 62-61

โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็นจ�ำนวนมากราย แต่ละรายวงเงิน
เฉลี่ยไม่เกิน 55,000 บาท และ 650,000 บาท ส�ำหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงจาก
ความสามารถในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
นอกจากนีก้ ารทีก่ ลุม่ บริษทั มีนโยบายการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ที่เข้มงวด ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการส�ำรองค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ ไว้ เ ป็ น จ� ำ นวน 561.7 ล้ า นบาท ค่ า เผื่ อ ส� ำ รองลู ก หนี้
สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้ที่ 10.9% และมีลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 3 เดือน
ที่ 9.2% ส่งผลให้ Coverage Ratio อยู่ที่ 118.3%    
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ, ลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมสุทธิ, ลูกหนี้ Nano Finance และลูกหนี้ Micro Finance
สุทธิ (ก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ) จ�ำแนกตามอายุของลูกหนีค้ า้ งช�ำระ
ดังนี้

2563
ล้านบาท ร้อยละ
  3,223.7
  62.6
    644.7
  12.5
    809.8
  15.7
    424.1
   8.2
     42.2
   0.8
      8.6
   0.2
5,153.0
100.0

ในปี 2563  มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน
90.8% ลดลงจาก 95.5% ในปีที่ผ่านมา และบริษัทมีลูกหนี้ค้างช�ำระ
ที่เกินกว่า 3 เดือน 9.2% เพิ่มขึ้นจาก 4.5% ในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว ส่งผลต่อคุณภาพลูกหนี้ แต่บริษัท
ก็มีนโยบายในการคัดกรองคุณภาพของลูกค้าเป็นส�ำคัญ พร้อมทั้ง
มี น โยบายเร่ ง การติ ด ตามหนี้ สิ น โดยเฉพาะบั ญ ชี ที่ มี ก ารค้ า งช� ำ ระ
จ�ำนวนมาก โดยตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มาติดตามเป็นพิเศษ
และยังคงนโยบายเร่งตัดหนี้สูญต่อไป

% ผลต่าง 63-62

2562
2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
5,149.4    63.2
7,013.5
70.3
1,277.3    15.7
1,343.3
13.5
1,354.7    16.6
1,208.0
  12.1
   333.9     4.1     384.2
   3.9
    31.5      0.4       19.8
   0.2
      1.3     0.0         0.2
   0.0
8,148.1
100.0	   9,969.0
100.0

ในไตรมาส2/2563 ที่ ผ ่ า นมา มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้ า
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ทางบริษัท ไม่ได้ใช้สิทธิ์การจัดชั้น
ลูกหนี้ตามหลักการของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ท�ำให้ส�ำรอง
ลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน 561.7 ล้านบาท Coverage Ratio
= 118.3% ซึ่งถ้าใช้สิทธิ์การจัดชั้นลูกหนี้ ส�ำรองลูกหนี้จะมีจ�ำนวน
503.5 ล้านบาท Coverage Ratio = 126.7%
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ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 2,000.5 ล้านบาท
ในปี 2563 บริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคล่องและต้นทุน ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนเงินกู้
ทางด้านการเงิน ท�ำให้บริษทั มีวงเงินของการออกหุน้ กูแ้ ละตัว๋ สัญญาใช้เงิน ระยะยาวอัตราดอกเบีย้ คงที่ (รวมทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)  ต่อเงินกู้
ที่เพียงพอรองรับการด�ำเนินงานตลอดเวลา จึงท�ำให้บริษัทสามารถ ระยะสั้น ปี 2563 และ ปี 2562 อยู่ที่ 90:10 และ 95:5 ตามล�ำดับ
บริหารต้นทุนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  ดังนี้
2563
ล้านบาท ร้อยละ

ประเภทของเงินกู้

เงินเบิกเกินบัญชี
0.2
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
154.6
หุ้นกู้
1,070.0
เงินกู้ยืมระยะยาว
250.1
                          รวมเงินกู้ยืม	   1,474.9

2562
ล้านบาท ร้อยละ

0.0
18.8
10.5
144.4
72.5
2,870.0
17.0
314.3
100.0	  3,347.5

2561
ล้านบาท ร้อยละ

0.6
27.8
4.3
70.1
85.7
4,620.0
9.4
237.3
100.0	 4,955.2

0.6
1.4
93.2
4.8
100.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น
มีกำ� ไรสุทธิอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้ ก ารควบคุ ม การอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ อย่ า งเข้ ม งวด และ ปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ�ำนวน 275.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12
ความช�ำนาญในการบริหารหนีข้ องกลุม่ บริษทั ท�ำให้ธรุ กิจของกลุม่ บริษทั พฤษภาคม 2563   ดังรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก  ปรับผลกระทบมาตรฐานที่ออกใหม่
บวก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุม
บวก ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หัก    เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

ปี 2563

ปี 2562

5,284.9      5,062.4
15.8  
2.4
5.3
328.2
442.1
275
225.0
5,356.3
5,284.9

ปี 2561

% ผลต่าง 63-62

% ผลต่าง 62-61

4,940.4
-      
0.5
381.5
260.0
5,062.4

4.1
-54.7
-23.1
22.2
1.4

2.8
960.0
17.3
-13.5
4.8

ณ สิน้ ปี 2563 กลุม่ บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 5,356.3 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ปี 2563  และ ปี 2562 เท่ากับ
เพิ่มขึ้น 1.4 % จาก 5,284.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และมีก�ำไรสะสม 0.37 และ 0.73 ตามล�ำดับ
3,890.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.7 % จาก 3,786.8  ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา
ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
(นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าบริการอื่น

3.34

ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยใช้ น โยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ
อย่างสม�่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และไม่มขี อ้ มูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
มีการเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน การเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้มั่นใจ
ได้ว่าการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของ
บริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชุ มพล พรประภา
ประธานกรรมการ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ� งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นรวมซึ� งรวมถึ งหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญ ชี ที�สําคัญ นอกจากนี� ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด
(มหาชน) ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิ จการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ� นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ�งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี�แสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31
ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกัน และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ�นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรค “ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที�กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
ส่ วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื� องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสํา คัญในการตรวจสอบคือ เรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที� สุดตามดุ ลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้า พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
1
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ความถูกต้ องและความครบถ้ วนของการรั บรู้ รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื �อและลูกหนีต� ามสัญญาเช่ าซื �อที�เกี�ยวข้อง
คําอธิ บายเกี�ยวกับความเสี� ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยสามแห่ งดําเนิ นธุ รกิจเกี�ยวกับการให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมถึ งธุ รกรรมการให้กู้ยืม ที�
เกี�ยวข้องหรื อคล้ายคลึงกัน โดยมีลูกค้ารายย่อยเป็ นลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อจํานวนมาก ซึ�งรายได้จากการให้เช่าซื�อของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยเป็ นดอกผลจากการให้เช่าซื� อซึ�งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ทยอยรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้างอย่างเป็ นระบบตลอดอายุของสัญญาโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ซึ� งมีความซับซ้อนและมีจาํ นวนของรายการค้าและ
รายการบัญชีปริ มาณมากมาเกี�ยวข้องและก่อให้เกิดความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญเกี�ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของรายได้
ดอกผลจากการให้เช่ าซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อซึ� งเป็ นรายการที�มีสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที�ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะมารองรับการคํานวณและรับรู ้
รายได้ดงั กล่าวควบคู่ไปกับขั�นตอนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื�อให้เกิ ดความมัน� ใจในความถูกต้องและความครบถ้วนใน
สาระสําคัญของรายการบัญชี ท�ีเกี�ยวข้อง ทั�งนี� นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญและข้อมูลอื�นๆ เกี�ยวกับรายได้ดอกผลจากการให้เช่า
ซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6
การตอบสนองต่ อความเสี�ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ี การตรวจสอบบัญชีที�สําคัญดังต่อไปนี�ในการตอบสนองต่อความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญ ที�ได้ระบุและประเมินไว้
เพื�อบริ หารจัดการความเสี� ยงดังกล่าวให้อ ยู่ใ นระดับที�เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ ก่อให้เกิ ดการแสดงข้อมู ลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การทําความเข้าใจและประเมิ น องค์ประกอบของการควบคุ ม ภายในและนโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ มบริ ษทั ในส่ วนที�
เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบและสรุ ปผลเกี� ยวกับ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของการออกแบบและการปฏิ บตั ิ งานของการควบคุ มภายในที�
เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบการควบคุมทัว� ไป (General controls) และการประมวลผลของระบบงาน (Application processing) ของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที�กลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในการประมวลผลรายการบัญชีที�เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การตรวจสอบในเนื� อหาสาระของบัญชีรายได้ดอกผลจากการให้เช่ าซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อที�เกี� ยวข้อ งเพื�อให้
มัน� ใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสําคัญของรายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง เช่นเดียวกันกับความมีตวั ตนหรื อการ
เกิ ดขึ� นจริ ง การมี กรรมสิ ทธิ� และภาระผูกพัน การตัด ยอดให้ถูกต้องตรงงวดบัญ ชี การจัด ประเภทบัญ ชี และการแสดง
รายการที�เหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมู ลรายได้ด อกผลจากการให้เช่ าซื� อและลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อที�เกี� ยวข้องที�เปลี�ยนแปลง
ระหว่างงวด การสอบทานอัตราส่ วนต่างๆ และการเชื�อมโยงของข้อมูล ที�เกี� ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
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คําอธิ บายเกี�ยวกับความเสี� ยง
ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิ น
(“TFRS 9”) ได้เริ� มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงหลักการที�สาํ คัญในการพิจารณาและประมาณการค่าเผื�อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ� งส่วนที�มีสาระสําคัญที�สุดในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อ ทั�งนี�
ในการพิจารณาและประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�ตามสัญญา
เช่าซื�อกลุ่มบริ ษทั ใช้หลักการของ TFRS 9 ซึ� งมีความซับซ้อนและใช้ดุลยพินิจที�สาํ คัญของฝ่ ายบริ หาร อีกทั�งยังเกี�ยวข้องกับการ
นําข้อมูลและสถิติในอดีตจํานวนมากของกลุ่มบริ ษทั มาประกอบกันกับการคาดการณ์ไปในอนาคตโดยฝ่ ายบริ หารในส่วนของ
ปั จจัยเชิ งเศรษฐกิจที�เกี�ยวข้องที�สาํ คัญ เพื�อนําข้อมูลทั�งหมดที�รวบรวมได้มาประมวลผลและสร้างแบบจําลองของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นสําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ ดังนั�น ประมาณการทางบัญชีที�เกิดจากแบบจําลองดังกล่ าวจึงอาจ
มีความไม่แน่นอนในระดับสู งและเป็ นความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญซึ� งส่งผลโดยตรงต่อความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื�อการ
ด้อยค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อในงบการเงิน
ทั�งนี� นโยบายการบัญชี ที�สําคัญและข้อมูลอื�นเกี� ยวกับค่าเผื�อการด้อยค่าของลูกหนี� ตามสัญญาเช่ าซื� อเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6
การตอบสนองต่ อความเสี�ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วธิ ี การตรวจสอบบัญชีที�สําคัญดังต่อไปนี�ในการตอบสนองต่อความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญ ที�ได้ระบุและประเมินไว้
เพื�อบริ หารจัด การความเสี� ยงดังกล่าวให้อ ยู่ในระดับที� เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิด การแสดงข้อมูล ที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน







การอ่านเอกสารและรายงานต่างๆ การสอบถามและประชุ มปรึ กษาหารื อกับบุคลากรผูเ้ กี� ยวข้อ ง (รวมถึงบริ ษทั ที�
ปรึ กษาซึ� งฝ่ ายบริ หารว่าจ้างในฐานะผูเ้ ชี�ยวชาญ) เพื�อทําความเข้าใจในหลักการสําคัญต่างๆ ที�เกี� ยวข้องกับ TFRS 9
และวิธีการที�กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ในอดีตเพื�อนํามาประมวลผลและสร้างแบบจําลอง
การสุ่มตัวอย่างเพื�อทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและสถิติต่างๆ ในอดีตที�ถูกรวบรวมซึ� งรวมถึ งข้อมูล
การผิดนัดชําระหนี� หนี�สูญ หนี�สูญที�ได้รับคืน และการจัดจําแนกงวดที�คงค้างของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
การสอบทานและประเมินความสมเหตุสมผลและยอมรับได้ของข้อสรุ ปจากการประมวลผลข้อมูล สมมุติฐานและ
ข้อมูลการคาดการณ์ต่างๆ ที�สาํ คัญซึ�งกําหนดโดยฝ่ ายบริ หารและบริ ษทั ที�ปรึ กษาที�นาํ มาใช้ในการสร้างแบบจําลอง
ทดสอบการคํานวณตัวเลขต่างๆ ตามข้อสรุ ปจากการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลที�ได้ในแบบจําลอง
ทดสอบการคํานวณตัวเลขค่าเผื�อการด้อยค่าที�ได้จากการใช้แบบจําลอง และวิเคราะห์เกี� ยวกับ ความเพียงพอและ
เหมาะสมของค่าเผื�อการด้อยค่ากับยอดคงค้างของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อร่ วมกับข้อมูลแวดล้อมอื�นๆ ที�มี
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ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ�งรวมอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงาน
ประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าที�รวมอยู่ในเอกสาร
หรื อรายงานเหล่านั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื�นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
นี�
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ค รอบคลุมถึ งข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมู ลอื�นมี ความขัด แย้ง ที�มีสาระสําคัญ กับงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อ กับความรู้ ท�ี ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื�นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื�อสารเรื� องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเพื�อให้ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลรับทราบและจัดให้มีการแก้ไข
ข้อมูลที�แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที�ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกต้องตามที�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี� ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื�อง การเปิ ดเผยเรื� องที�เกี� ยวกับการดําเนินงานต่อเนื� องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อ ให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที� ขดั ต่อ ข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญ หรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ�ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื� อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง







การระบุและประเมิ นความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูล ที�ขดั ต่อข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ จการไม่วา่ จะเกิด จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อ
ตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี� ยงที�เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื�องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
การทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบเพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสม
กับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ�งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร
การสรุ ป เกี� ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ ก ารบัญ ชี สํา หรั บ การดํา เนิ นงานต่อ เนื� อ งของผูบ้ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึง
การเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที� เกี� ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี� ยนแปลงไป ข้อ สรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้อง
หยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
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การประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
การได้รั บหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ท�ีเ หมาะสมอย่า งเพียงพอเกี� ยวกับข้อมู ล ทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สาํ คัญ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี� ยวกับความสัม พันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�ได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี�ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าวหรื อในสถานการณ์ที�ยาก
ที� จะเกิ ด ขึ� นซึ� งข้า พเจ้าพิ จารณาว่าไม่ ค วรสื� อ สารเรื� อ งดัง กล่ าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่ า วสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท�ีจะมีต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสาร
ดังกล่าว

(นายอัครเดช เปลี�ยนสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5389
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม
ณ วั2563
นที่ และ
31 ธั2562
นวาคม 2563 และ 2562
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้า
- ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี - สุ ทธิ
- ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื ส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี - สุ ทธิ
- ลูกหนี�สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพส่ วนที�ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี - สุ ทธิ
- ลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์ - สุ ทธิ
- ลูกหนี�การค้าอื�น
ลูกหนี�และเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าที�มีไว้เพื�อขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุ ทธิ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ
ลูกหนี�สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ� งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท�ีมีไว้เพื�อให้เช่า - สุ ทธิ
สินทรัพย์ท�ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2563

งบการเงินรวม

พันบาท
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

5

2,213,140

1,021,212

1,931,513

845,911

4, 6
6

2,645,325
237,608

4,089,880
140,902

1,813,616
229,345

3,109,502
133,613

6
6
7
4

15,295
1,122
25,865
5,108
56,966
8,797
5,209,226

566
441
55,468
406
173,568
28,385
5,510,828

25,163
454,713
4,941
56,624
7,580
4,523,495

54,558
618,059
240
173,568
19,158
4,954,609

34,323
1,623,263
60,106
8,564
25,752
17,708
14,282
131,895
101,148
5,886
122,805
1,868
2,147,600

33,610
3,160,736
46,065
47,350
18,113
14,282
154,659
9,227
153,742
14,710
3,652,494

1,128,175
48,899
322,787
25,752
5,708
99,641
81,329
4,354
113,605
1,538
1,831,788

2,519,421
35,894
305,835
47,350
5,708
119,463
7,081
151,052
10,190
3,201,994

7,356,826

9,163,322

6,355,283

8,156,603

8
2

9
4, 6
6
6
1, 10
11
15
15
4, 12, 26
2, 4, 13
4, 14, 26
24
2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

7
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วั2563
นที่ 31
นวาคม 2563 และ 2562
ณ วันที� 31 ธันวาคม
และธั2562
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หุน้ กูส้ ่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
เจ้าหนี�และเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินมัดจํารับและเงินรับชัว� คราวจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
- ค่าส่ งเสริ มการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
- อื�นๆ
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หุ น้ กู้ - สุทธิ จากส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี�สินไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ
16

รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

พันบาท
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

17
2, 4, 18
19, 27
4

154,846
36,728
196,297
37,724
670,000
37,390
36,241
164,981

163,188
21,445
239,475
1,800,000
48,328
81,180
161,644

233
22,677
32,303
670,000
603,987
1,009
135,939

20,831
13,895
1,800,000
535,201
37,732
121,635

2

41,404
93,764
1,469,375

56,312
125,433
2,697,005

34,758
43,827
1,544,733

45,322
77,088
2,651,704

53,772
45,506
400,000
31,891
531,169

74,835
1,070,000
36,625
1,181,460

36,485
400,000
26,081
462,566

1,070,000
30,919
1,100,919

2,000,544

3,878,465

2,007,299

3,752,623

21

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

21
2

50,000
3,890,913

50,000
3,786,822

50,000
2,824,997

50,000
2,880,993

(78,825)
6,352
5,341,427
14,855
5,356,282

(43,749)
2,362
5,268,422
16,435
5,284,857

4,347,984
4,347,984

4,403,980
4,403,980

7,356,826

9,163,322

6,355,283

8,156,603

17
2, 4, 18
19, 27
20

รวมหนี�สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้ - หุ น้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
- กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่ วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

งบการเงินรวม

10
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�

8

87

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันสำ�หรั
ที� 31 ธับนปีวาคม
สิ้นสุด2563
วันที่ และ
31 ธั2562
นวาคม 2563 และ 2562

รายได้
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื�อ
รายได้ดอกผลจากเงินให้กยู้ มื
รายได้ดอกผลจากสิ นเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ
รายได้ดอกผลจากไมโครไฟแนนซ์
ขายสิ นค้า
รายได้อ�นื
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี�สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี� การค้า
รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุ
4

4, 22

2, 4, 18, 20, 30
2, 6

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน

4, 18

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

1,993,555
12,382
787
116
191
541,122
2,548,153

2,966,601
17,007
143
14
4,263
731,115
3,719,143

1,481,084
9,843
191
585,597
2,076,715

2,481,715
14,024
4,263
765,628
3,265,630

191
1,361,147
639,724
2,001,062

5,067
3
1,885,193
1,093,853
2,984,116

191
1,198,174
531,149
1,729,514

5,067
3
1,763,031
1,040,585
2,808,686

547,091

735,027

347,201

456,944

73,309

125,318

66,713

117,935

473,782

609,709

280,488

339,009

2563

งบการเงินรวม

พันบาท

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

24

103,793

123,340

53,056

68,199

กําไรสํ าหรับปี

2

369,989

486,369

227,432

270,810

(35,076)

(38,936)

-

-

20, 24

(4,250)
(39,326)

(38,936)

(3,653)
(3,653)

-

2

330,663

447,433

223,779

270,810

2

367,579
2,410
369,989

481,061
5,308
486,369

227,432
227,432

270,810
270,810

2

328,253
2,410
330,663

442,125
5,308
447,433

223,779
223,779

270,810
270,810

2

0.735

0.962

0.455

0.542

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อย
รายการที�จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของ
หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน - สุ ทธิ จากผลกระทบภาษี
เงินได้จาํ นวน 1,062 พันบาทในงบการเงินรวมและ 913 พันบาทในงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ในปี 2563
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรั บปี
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บปี
กําไรต่อหุ้นขั�นพืน� ฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย� ถ่ วงนํ�าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

500,000
500,000

2

10
25

500,000

ทุนที�ออกและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
500,000
-

2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ยอดตามที�เคยรายงานไว้
- ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกใหม่มาเริ� มถือปฏิบตั ิเป็ นครั�งแรก
- ยอดหลังปรับปรุ ง
การเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
2
25
2

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่
สำ�หรัวบนของผู
ปีสิ้นสุด้ ถวัือนหุที้ น่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

972,987
972,987

972,987

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
972,987
-

50,000
50,000

50,000
15,762
3,802,584
(275,000)
363,329
3,890,913

3,786,822
(43,749)
(35,076)
(78,825)

(43,749)

2,362
3,990
6,352

2,362

งบการเงินรวม (พันบาท)
กําไรสะสม
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จัดสรรเพื�อ
ผลต่างจากการ
กําไรจากการ
สํารอง
แปลงค่างบการเงิน เปลี�ยนแปลงสัดส่ วน
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ของบริ ษทั ย่อย การลงทุนในบริ ษทั ย่อย
50,000
3,530,761
(4,813)
2,362
(225,000)
481,061
(38,936)
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

15,762
5,284,184
3,990
(275,000)
328,253
5,341,427

5,268,422

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
5,051,297
(225,000)
442,125

16,435
(3,990)
2,410
14,855

16,435

ส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
11,127
5,308

15,762
5,300,619
(275,000)
330,663
5,356,282

5,284,857

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
5,062,424
(225,000)
447,433
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
- ยอดตามที�เคยรายงานไว้
- ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกใหม่มาเริ� มถือปฏิบตั ิเป็ นครั�งแรก
- ยอดหลังปรับปรุ ง
เงินปั นผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
25

2
25

ทุนที�ออก
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000
-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
กําไรสะสม
จัดสรรเพื�อ
ส่ วนเกิน
สํารอง
มูลค่าหุ ้น
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
972,987
50,000
2,835,183
(225,000)
270,810

รวม
4,358,170
(225,000)
270,810

500,000

972,987

50,000

2,880,993

4,403,980

500,000
500,000

972,987
972,987

50,000
50,000

(4,775)
2,876,218
(275,000)
223,779
2,824,997

(4,775)
4,399,205
(275,000)
223,779
4,347,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวัสำ�หรั
นที� บ31ปีสธัิ้นนสุวาคม
ดวันที่2563
31 ธันและ
วาคม2562
2563 และ 2562
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

บริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สุดวัน2563
ที่ 31และธัน2562
วาคม 2563 และ 2562
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดสำ�หรั
วันที� บ31ปีธัสนิ้นวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรับปรุ งด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
หนี�สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขายลดลง
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้ดอกเบี�ยจากลูกหนี�การค้า
รายได้ดอกเบี�ยอื�น ๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
ลูกหนี�การค้าตามสัญญาเช่าซื� อ
ลูกหนี�การค้าเงินให้กยู้ มื
ลูกหนี�การค้าสิ นเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ
ลูกหนี�การค้าไมโครไฟแนนซ์
ลูกหนี�การค้าอื�น
ลูกหนี�อ�นื - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าที�มีไว้เพื�อขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้า
เจ้าหนี�อ�นื - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับและเงินรับชัว� คราวจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
รับดอกเบี�ยจากลูกหนี�การค้า
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2563

งบการเงินรวม

พันบาท
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

369,989

486,369

227,432

270,810

103,793
92,286
3,607
639,724
(53,535)
924
(547)
(2,006,840)
(9,320)
73,309

123,340
54,061
12,512
(113)
1,093,853
(5,987)
(5,671)
(2,983,765)
(9,091)
125,318

53,056
82,394
3,114
531,149
(53,681)
(443)
(1,490,927)
(39,883)
66,713

68,199
45,214
10,587
(434)
1,040,585
(5,987)
(5,671)
(2,495,739)
(40,968)
117,935

2,275,687
(102,561)
(23,715)
(721)
29,603
(4,702)
170,137
11,279
(100)

1,039,649
(241,403)
(12)
(450)
32,934
778
32,455
11,553
(245)

2,061,519
(100,432)
29,395
361
(4,701)
170,625
6,775
49

1,386,931
(242,330)
32,678
(595)
775
32,455
15,087
(144)

15,283
(978)
3,337
(27,657)
(13,653)
1,544,629
2,081,495
(116,851)
3,509,273

(93,773)
(40)
26,366
18,357
(7,553)
(290,558)
3,026,002
(114,041)
2,621,403

8,782
(1,948)
14,304
(25,480)
(12,518)
1,525,655
1,572,311
(51,419)
3,046,547

(93,606)
2,752
27,197
(11,184)
(5,817)
148,730
2,547,751
(74,536)
2,621,945
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกันลดลง (เพิ�มขึ�น)
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ�มขึ�น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�นเพิ�มขึ�น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น
ซื�อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�น
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับคืนจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รับดอกเบี�ยอื�น ๆ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

2563

งบการเงินรวม

พันบาท
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

(713)
(1,415)
23,013
(20,352)
(1,200)
(1,057)
992
57
9,560
8,885

772
(55,863)
66,543
(51,292)
(6,326)
6,215
9,181
(30,770)

(42,000)
204,529
(16,952)
(1,415)
23,013
(22,114)
(1,200)
852
57
40,504
185,274

(94,239)
95,000
(55,863)
66,543
(29,371)
(4,091)
6,786
46,695
31,460

(8,342)
261,050
(325,291)
(42,478)
(1,800,000)
(91,133)
(275,000)
(2,281,194)

65,656
321,150
(244,113)
400,000
(2,150,000)
(136,191)
(225,000)
(1,968,498)

(20,598)
140,000
(69,000)
(37,393)
(1,800,000)
(84,228)
(275,000)
(2,146,219)

(14,919)
138,000
(86,300)
400,000
(2,150,000)
(127,081)
(225,000)
(2,065,300)

ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่ อย

(45,036)

(38,936)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� - สุ ทธิ

1,191,928

583,199

1,085,602

588,105

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

1,021,212

438,013

845,911

257,806

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี

2,213,140

1,021,212

1,931,513

845,911

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
เงินฝากประจําระยะสั�นกับธนาคาร
รวม

15,893
262,301
1,434,946
500,000
2,213,140

24,290
97,863
649,054
250,005
1,021,212

12,202
39,488
1,379,823
500,000
1,931,513

21,032
44,854
530,025
250,000
845,911

1,096
125,708
8,069
12,136

122
-

1,096
106,181
4,638
8,603

122
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ�มขึ�น
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
ออกหุน้ กู้
ไถ่ถอนหุน้ กู ้
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

ข. รายการที�ไม่ ใช่ เงินสด
ซื�อสิ นทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชําระเงินแก่ผขู ้ าย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นครั�งแรก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที�รับโอนมาจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที�รับโอนมาจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั ฐิบริตษกิ ัทร ฐิจํตาิกกัรดจำ�กั(มหาชน)
ั ย่ย่อยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ) (ต่ อ)
วันที� 31วัธันทีน่ 31วาคม
2563
ธันวาคม
2563และ
และ2562
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.

ข้ อมูลทั�วไป

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทยเมื�อวันที� 4 สิ งหาคม 2515 และที�อยูจ่ ด
ทะเบียนตั�งอยูท่ ี�เลขที� 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริ ษทั ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริ ษทั สินทองหล่อ จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทยซึ� งถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 42.36)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับธุรกิจการให้เช่าซื� อยานพาหนะและบริ การอื�นที�เกี�ยวข้องโดยรายละเอียด
ของบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี�

ชื�อบริ ษทั
บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ
จํากัด
Sabaidee Leasing
Co., Ltd. (ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC.
(ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
(ประเทศพม่า)

*15,250 ล้านกีบ

ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าซื�อรถจักรยานยนต์
และให้บริ การที�เกี�ยวข้อง
ซึ�งรวมถึงการปรับสภาพ
รถ
ให้เช่าซื� อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ให้สินเชื�อรายย่อยเพื�อการ
ประกอบอาชีพ (Nano
Finance)
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์
ไมโครไฟแนนซ์

**10,250 ล้านกีบ

ทุนที�ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
50,000
50,000

สัดส่วนการถือหุน้
ทั�งทางตรงและทางอ้อม
ของบริ ษทั (ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
99.99
99.99

40,000

40,000

99.99

99.99

50,000

50,000

99.99

99.99

58,013*

41,061**

86.89

80.50

132,209***

132,209***

99.95

99.95

99.00

99.00

4,705****

4,705****

***4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ****200 ล้านจ๊าด

รายการบัญชีระหว่างบริษทั และบริ ษทั ย่อยที�มีนยั สําคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
14
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี� ได้ถูกจัดทําขึ�นเป็ นเงิ นบาทซึ� งเป็ นสกุลเงินหลักที�ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั และเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที�ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ดังนั�น งบ
การเงินนี�จึงมีวตั ถุประสงค์ที�ถูกจัดทําขึ�นเพือ� แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั�น
ยกเว้นตามที�ได้เปิ ดเผยไว้ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญ งบการเงินนี� ถูกจัดทําขึ�นโดยถื อเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม
เริ� มตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที�ออก
และปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งมี ผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม
2563 ทั�งนี� การนํามาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) รวมถึงการตีความมาตรฐาน
การบัญชี (TSIC) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) และแนวปฏิบตั ิท างการบัญชี ที�ออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาเริ� มถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน (และฉบับอื�นๆ ที�เกี�ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 ระบุวิธีที�กิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี� สินทางการเงิน และสัญญาที�จะซื� อหรื อจะขายรายการที�ไม่ใช่รายการทางการเงิน ทั�งนี� มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที� 9 แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี�
1. การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
2. การด้อยค่า
3. การบัญชีป้องกันความเสี� ยง
ทั�งนี� มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 ส่ งผลกระทบให้ก ลุ่ม บริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการและวัดมูล ค่า
สิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี� สิ นทางการเงิ น ในงบแสดงฐานะการเงิน ในปี 2563 ใหม่ รวมถึ งต้องรับ รู ้ก ารด้อยค่ า
สําหรั บผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสิ นทรั พย์ทางการเงินตามแนวทางที�กล่ าวไว้ในสรุ ปนโยบายการ
บัญชี ที�สาํ คัญ
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ด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั บริ
ฐิ ตษกิ ัทรฐิจํติการกัดจำ�กั(มหาชน)
ัย่อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562
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(มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บริฐิษตัทกิ ฐิรติกจํราจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� วั31นที่ธั31นธัวาคม
และ2562
2562
นวาคม 2563
2563 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการ
เงิน นอกจากนี� ไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูลเปรี ยบเทียบงวดก่ อนๆ ใหม่ในส่ วนของการจัดประเภทรายการและการ
วัด มู ลค่ า เนื� องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลื อกการปรั บปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที� 9 มาใช้ครั�งแรก ณ วันที�นาํ มาถือปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก (วันที� 1 มกราคม 2563)
นอกจากนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ผลกระทบจากการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของ
บัญชี ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อและลูกหนี�เงินให้กยู ้ มื เพิ�มขึ�นจากยอดเดิมที�เคยรายงานไว้เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 4.8
ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และลดลงจากยอดเดิมที�เคยรายงานไว้เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 15.8 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม ทั�งนี� ไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูลเปรี ยบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนื�องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลื อกการ
ปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 มาใช้ครั�งแรก ณ วันที�
นํามาถื อปฏิ บัติใช้ครั� งแรก (วันที� 1 มกราคม 2563) กลุ่มบริ ษทั จึ งปรับปรุ งผลกระทบดัง กล่า วด้ว ยการลดยอด (งบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ) หรื อเพิ�มยอด (งบการเงินรวม) กําไรสะสมที�ยงั ไม่ได้จัดสรรยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และ
ส่ งผลให้ยอดของบัญชี ที�เกี� ยวข้อ งข้างต้น รวมสิ นทรัพย์และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันดังกล่าวลดลง (งบการเงินเฉพาะ
บริษทั ) หรื อเพิ�มขึ�น (งบการเงินรวม) ด้วยจํานวนเงินเดียวกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 กําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าทุกสัญญาด้วยมูล ค่าปัจจุ บนั หรื อกระแสเงินสดคิ ดลดของจํานวนเงิ นที�จ่ ายตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้
อัตราคิดลดที�เหมาะสมกับสถานการณ์และกิจการ อย่างไรก็ดี มีขอ้ ยกเว้นให้สาํ หรับสัญญาเช่าระยะสั�นที�มีระยะเวลาไม่
เกิ น 12 เดือนหรื อสัญญาเช่ าซึ� งสิ นทรัพ ย์อา้ งอิงมี มูล ค่าตํ�าซึ� งสามารถบันทึ กรายจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าเป็ นค่า ใช้จ่ายได้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตอ้ งมีการคิดค่าเสื� อมราคาตามวิธีเส้นตรงไปตลอดอายุของสัญญาเช่ า ดอกเบี�ยจ่ายรอการตัดบัญชี
ซึ� งถูกนําไปแสดงยอดสุ ทธิ กบั หนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็ นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่า
ด้วยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ส่ วนการจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจําแนกออกเป็ นส่ วนที�เป็ นเงินต้น
และดอกเบี�ย
ในฝั�งผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทและบันทึ กบัญชี เกี� ยวกับสัญญาเช่ าโดยจําแนกออกเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและ
สัญญาเช่าเงินทุน (เดิมเรี ยกว่าสัญญาเช่าการเงิน) เช่นเดิม จึงไม่มีการเปลี� ยนแปลงหรื อผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญใน
ฝั�งผูใ้ ห้เช่า
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 ส่ งผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั ต้องบันทึกรับรู ้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
(สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน) และหนี�สินตามสัญญาเช่า (หนี�สินไม่หมุนเวียน) สําหรับพื�นที�อาคารที�เช่ าซึ� งมี อายุของสัญญา
เช่ าคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ระหว่าง 7 เดือนถึง 10 ปี 4 เดื อน โดยยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
และหนี� สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริ ษทั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ�นจากที�เคย
รายงานไว้ประมาณ 125.7 ล้านบาทและ 106.2 ล้านบาท ตามลําดับ ส่ วนผลกระทบที�มีต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะบริ ษทั ไม่เป็ นสาระสําคัญ นอกจากนี� บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
บริ ษทั ณ วันที� 1 มกราคม 2563 สําหรับ (1) ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนอื�นประมาณ 8.1 ล้านบาทและ
4.6 ล้านบาท ตามลําดับและ (2) เงินประกันการเช่าภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอื�นประมาณ 12.1 ล้านบาทและ 8.6
ล้านบาท ตามลําดับ มาเป็ นส่ วนหนึ�งของต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ทั�งนี� อัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ�มถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�กลุ่มบริ ษทั นํามาใช้การคิดลดกระแสเงินสดอยูร่ ะหว่างร้อยละ
2.27 ถึงร้อยละ 2.83 ต่อปี ซึ� งกลุ่มบริ ษทั ได้ใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว โดยใช้อตั ราคิดลด
อัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี� ไม่มีการปรับตัวเลขของข้อมูล
เปรี ยบเทียบงวดก่อนๆ ใหม่เนื�องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้ทางเลือกการปรับปรุ งย้อนหลังโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 16 มาใช้ครั�งแรก ณ วันที�นาํ มาถือปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก (วันที� 1 มกราคม 2563)
ข้อมูลกระทบยอดของหนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 (หรื อวันที� 1 มกราคม 2563)
ล้านบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที�เปิ ดเผยไว้ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
หัก ผลกระทบจากสัญญาบริ การที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่า
บวก ข้อพิจารณาการใช้สิทธิ ตอ่ อายุสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี�ยรอการตัดบัญชี
หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
99.9
( 25.4)
62.6
( 11.4)
125.7

งบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั
79.3
( 23.0)
59.5
( 9.6)
106.2
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(มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษบริ
ทั ษฐิัทตกฐิิ ตริกรจําจำกั�กัดด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธัวาคม
2563และและ25622562
นวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศหลายฉบับซึ�งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2563 เกี�ยวกับการปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินซึ� งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้นในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่ม
บริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาเริ� มถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี� และไม่มีนโยบายในการนํามาเริ� มถื อปฏิบตั ิก่อนวันที�มีผล
บังคับใช้ ทั�งนี� มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมีรายละเอียดดังนี�


มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� มีก ารปรั บปรุ งโดยอ้างอิงตามการปรั บปรุ งของกรอบแนวคิด สําหรับการ
รายงานทางการเงินได้แก่ TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12,
TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32 โดยการปรับปรุ งกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
ประกอบด้วยคํานิยามที�ทนั สมัยของสิ นทรัพย์และหนี� สิน เกณฑ์ที�ทนั สมัยในการรวมสิ นทรัพย์และหนี� สินในงบ
การเงิน นอกจากนี� ยังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบตั ิที�ได้ถูกเพิ�มเติมเข้าไปดังต่อไปนี�
 การวัดมูลค่าซึ� งรวมถึงปัจจัยที�ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
 การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ� งรวมถึ งเมื� อใดที�จะจัดประเภทรายการรายได้และค่า ใช้จ่ายใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
 กิจการที�เสนอรายงาน
 เมื�อใดสิ นทรัพย์และหนี�สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน
กรอบแนวคิดยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ�นถึ งบทบาทของความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดูแลรักษาทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งเกี�ยวกับคํานิ ยามของธุ รกิจได้แก่ TFRS 3 โดยการปรับปรุ งมี
วัตถุประสงค์เพื�อช่วยให้กิจการใช้ในการกําหนดว่ารายการค้านั�นต้องบันทึกรายการเป็ น “การรวมธุ รกิจ” หรื อ
“การซื� อสิ นทรัพย์” หรื อไม่



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งเกี�ยวกับคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญได้แก่ TAS 1, TAS 8,
TAS 10, TAS 34, TAS 37 โดยการปรับปรุ งจะช่วยทําให้เกิ ดความเข้าใจมากยิ�งขึ�นของคํานิ ยามของความมี
สาระสําคัญ
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31
นวาคม
2562
วันทีธั่ 31
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุ งเกี�ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิงได้แก่ TFRS 7, TFRS 9
โดยการปรับปรุ งเกี�ยวข้องกับการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดของการบัญชี ป้องกันความเสี� ยงโดยเฉพาะเพื�อเป็ นการ
บรรเทาผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากความไม่แน่ นอนที�เกิ ดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี�ย
อ้างอิงที�กาํ หนดจากธุ รกรรมการกูย้ มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี� การปรับปรุ งได้กาํ หนดให้
กิจการให้ขอ้ มูลเพิ�มเติมกับนักลงทุนเกี�ยวกับความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี� ยงที�ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากความไม่แน่นอนใด ๆ นั�น

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นในเบื�องต้นและเชื� อว่าเมื�อนํามาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
ข้างต้นมาเริ� มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชาได้ถูกตรวจสอบและประเมิ นภาษีมูลค่าเพิ�ม
ในช่ ว งระยะเวลาตั�งแต่เดื อนมกราคม 2561 ถึ งเดื อนพฤษภาคม 2563 ซึ� งผลการตรวจสอบพบว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่ า ว
นําส่งภาษีมูลค่าเพิม� ไม่ครบถ้วนตามที�กฎหมายกําหนดเนื�องมาจากการตีความข้อเท็จจริ งของสัญญาเงินให้กูย้ มื แก่ลูกค้า
ที�ค ลาดเคลื� อนซึ� งไม่ ตรงกับการตี ความของหน่ ว ยงานราชการที� เ กี� ยวข้องเป็ นผลให้บ ริ ษทั ย่อยดังกล่ าวถู กประเมิ น
ภาษีมูลค่าเพิ�มรวมถึงเบี�ยปรับและเงินเพิ�มย้อนหลัง ทั�งนี� จํานวนเงินที�ถูกประเมินย้อนหลังในแต่ละปี ที�เกี�ยวข้องไม่เป็ น
สาระสําคัญต่อผลการดําเนิ นงานรวมสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ดี เพื�อให้ขอ้ มูลในข้อมู ลทาง
การเงิ นรวมของแต่ล ะปี สามารถเปรี ยบเที ยบกัน ได้อย่างแท้จริ ง กับปี ปั จ จุ บนั ผลกระทบสําหรับปี สิ� น สุ ด วันที� 31
ธันวาคม 2562 จึงได้ถูกนําไปถือเสมื อนว่ามีการตีความที�ไม่คลาดเคลื�อนและถูกนําไปปรับกระทบ (Revise) ตัวเลขที�
เกี�ยวข้องในข้อมูลทางการเงินรวมของปี ก่อนที�นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบซึ� งสรุ ปได้ดงั นี�

ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง
งบแสดงฐานะการเงินรวม
กําไรสะสมที�ยงั ไม่ได้จดั สรรต้นปี
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสะสมที�ยงั ไม่ได้จดั สรรสิ� นปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี�สินหมุนเวียนอื�น
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดตามที�เคย
รายงานไว้

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการ
ปรับกระทบ เพิม� ขึ�น (ลดลง)

3,546,123

( 15,362)

3,530,761

3,825,603

( 38,781)

3,786,822

86,652

38,781

125,433

ยอดหลังปรับ
กระทบ
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอท
บริษทับริฐิษัทตกิ ฐิตริกจํร าจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริ
ั ย ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� 31
2563และ
และ2562
2562
นที่ ธั31นธัวาคม
นวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ผลกระทบที�เกี�ยวข้อง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรสําหรับปี ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ส่วนที�เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน (บาท)

ยอดตามที�เคย
รายงานไว้

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการ
ปรับกระทบ เพิม� ขึ�น (ลดลง)

1,861,774
509,788
470,852
504,480

23,419
( 23,419)
( 23,419)
( 23,419)

1,885,193
486,369
447,433
481,061

465,544
1.009

( 23,419)
( 0.047)

442,125
0.962

ยอดหลังปรับ
กระทบ

ทั�งนี� ภาษีมูลค่าเพิ�มและเบี�ยปรับเงินเพิ�มที�เกี�ยวข้องสําหรับปี 2563 (มกราคมถึ งพฤษภาคม) มี จาํ นวนเงินรวมประมาณ
10.2 ล้านบาท ซึ� งแสดงเป็ นส่วนหนึ� งของ “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ส่ วนยอดคงเหลื อ
ของหนี� สิ นที�เ กี� ยวข้อง (หลังจากจ่า ยชํา ระแล้ว บางส่ ว น) ณ วันที� 31 ธั นวาคม 2563 มี จ าํ นวนเงิ น รวมประมาณ
36.1 ล้า นบาทซึ� งแสดงรายการเป็ นส่ ว นหนึ� ง ของ “ค่ า ใช้ จ่ า ยค้า งจ่ า ยและหนี� สิ น ทางการเงิ น หมุ น เวี ย นอื� น ”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
กลุ่ม บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมู ล สําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 เพื�อเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเทียบในงบการเงิ นสําหรับปี
สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะของตัวเลขที�เกี�ยวข้อง
เพือ� ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทําขึ�นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี� ซ�ึ งได้
ถูกนําเสนอเพื�อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิษตัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อยย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ 31
นวาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

3. สรุปนโยบายการบัญชีทสี� ํ าคัญ
เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
รายการบัญชีที�มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวมแล้ว
บริ ษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที�อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ�นเมื�อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั�งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั�นซึ� งรวมถึงผลตอบแทนผันแปรจากบริ ษทั
นั�นเพื�อได้มาซึ� งประโยชน์จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที�
มีการควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิ� นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี�ยนตามความจําเป็ นเพื�อให้เป็ น
นโยบายเดียวกันกับบริ ษทั
วิธีการบัญชี สาํ หรั บการเปลี�ยนแปลงส่ วนได้ เสี ยในบริ ษัทย่อยภายหลังการได้ มาซึ� งอํานาจควบคุม
การเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ ในบริ ษทั ย่อยโดยที�ไม่ ได้ทาํ ให้บริ ษทั ใหญ่สูญเสี ยอํานาจในการ
ควบคุม บริ ษทั บันทึกส่ วนเปลี�ยนแปลงดังกล่าวเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น แต่หากการเปลี�ยนแปลงมีผลทําให้เกิด
การสู ญเสี ยอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย มู ลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือที�ถืออยูจ่ ะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ าความนิยม
ต้นทุนในการรวมธุ รกิจส่ วนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินของบริ ษทั ย่อยที�ถูกซื� อเป็ นค่าความนิ ยม
จากการรวมธุ รกิจในงบการเงินรวม (ถ้ามี) ค่าความนิ ยมถูกแสดงเป็ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษ
อยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธันวาคม
2563และและ
วาคม 2563
25622562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิ นแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�ไม่เป็ นตัวเงินซึ� งเกิดจากรายการบัญชี ท�ีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ� งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
กิ จการในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี�สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลาที�
รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
ผลต่างจากเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและแสดงแยก
ต่างหากเป็ นองค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่าเงินลงทุนที�เป็ นเงินสกุลต่างประเทศนั�นจะถูกจําหน่ายออกไป
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ� งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมื อและเงิน
ฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง ซึ� งพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็ นเงินสด
ในจํา นวนที� ทราบได้ซ� ึ งครบกําหนดภายในสามเดื อนหรื อน้อยกว่า และไม่ มีข อ้ จํากัด ในการเบิ กใช้ห รื อติ ดภาระคํ�า
ประกันและมีความเสี� ยงต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
เงิ นฝากธนาคารที�มีขอ้ จํากัดในการเบิก ใช้หรื อติดภาระคํ�าประกันแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31
นวาคม
และ2562
2562
วันทีธั่ 31
ธันวาคม2563
2563 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ลู กหนี�การค้ าตามสั ญญาเช่ า ซื� อ ลูกหนี�เงินให้ กู้ยื ม ลูกหนี�สินเชื� อรายย่ อยเพื� อการประกอบอาชี พและลูกหนีไ� มโคร
ไฟแนนซ์ และค่ าเผื�อการด้ อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน� (2563) / ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ (2562)
ลู กหนี� ก ารค้าตามสัญญาเช่ าซื� อ ลู กหนี� เ งินให้กู ้ยืม ลู กหนี� สินเชื� อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชี พและลูกหนี� ไมโคร
ไฟแนนซ์แสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งถือตามราคาตามบัญชี หักดอกผลรอการตัดบัญชี และค่าเผื�อการ
ด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2563) / ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ (2562) กลุ่มบริ ษทั ตั�งค่าเผื�อการ
ด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามนโยบายที�กล่ าวในส่วนของเครื� องมือทางการเงิน ลูกหนี�จะ
ถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื�อทราบว่าเป็ นหนี�สูญ
ก่ อนปี 2563 กลุ่มบริ ษัทตั�งค่ า เผื�อหนี� ส งสั ยจะสู ญตามระยะเวลาค้างชํา ระของยอดลูก หนี� เ ช่ าซื� อ ลู ก หนี� เ งินให้กูย้ ืม
ลูกหนี�สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพและลูกหนี� ไมโครไฟแนนซ์ท�งั จํานวนตามรายสัญญาโดยหักดอกผลรอการ
ตัดบัญชี และมูลค่าหลักประกันรถยนต์ (ถ้าเกี�ยวข้อง) โดยมีอตั ราการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญดังนี�

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

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ (ร้อยละ)
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
1
1
1
1
2
20
20
50
50
100
100
100

การตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญของลูกหนี�เช่าซื� อรถยนต์คาํ นวณจากลูกหนี� เช่ าซื� อสุ ทธิ ที�คา้ งชําระไม่เกิ น 6 เดื อนหักมูลค่า
หลักประกันร้อยละ 80 ส่ วนที�คา้ งชําระระหว่าง 7-12 เดือนหักมูลค่าหลักประกันร้อยละ 50 และส่ วนที�คา้ งชําระมากกว่า
12 เดือนไม่หกั มูลค่าหลักประกัน

23
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(มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษบริ
ทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจําจำกั�กัดด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธัวาคม
2563และและ25622562
นวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ก่อนปี 2563 ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อที�มีการเพิ�มข้อตกลงขยายระยะเวลาการผ่อนชําระโดยมี การทําสัญญาใหม่ เป็ น
ลูกหนี� เงินให้กูย้ ืมมีนโยบายการใช้อตั ราการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละที�อา้ งอิงระยะเวลาค้างชําระเดิ ม
ของลูกหนี�เช่าซื� อก่อนการขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ
นอกจากนี� ก่ อ นปี 2563 กลุ่ ม บริ ษัท ยึ ด หลัก ความระมัดระวัง จึ ง ได้พิ จ ารณาตั�ง ค่ า เผื� อ หนี� สงสั ย จะสู ญ (General
allowance) เพิ�มเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนี�ที�คงค้างเพื�อให้ครอบคลุมความเสี ยหายจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ที�
อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต
ลูกหนีก� ารค้าอื�นและค่าเผื�อการด้อยค่าสํ าหรับผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิดขึน� (2563) / ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ
(2562)
ลู กหนี� การค้าอื� นแสดงในราคาที�ระบุไ ว้ในใบแจ้งหนี� หักค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับ ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที�ค าดว่า จะ
เกิดขึ�น (2563) / ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2562) (ถ้ามี)
กลุ่ ม บริ ษ ัทตั�ง ค่า เผื� อ การด้อยค่า สํา หรั บ ผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต ที� ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ�น ตามนโยบายที� ก ล่ า วในส่ ว นของ
เครื� องมือทางการเงิน
ก่ อนปี 2563 กลุ่ม บริ ษทั ตั�งค่าเผื� อหนี� สงสัยจะสู ญตามจํานวนหนี� ที�ค าดว่า จะเรี ยกเก็บจากลู กหนี� ไ ม่ได้ ทั�งนี� โดยการ
ประมาณจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี� ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์สถานะปั จจุบนั ของลูกหนี�
สิ นค้ าทีม� ีไว้เพื�อขาย
สิ นค้าคงเหลือที�เป็ นสิ นค้าที�มีไว้เพื�อขายซึ� งได้แก่ รถจักรยานยนต์ แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุ ทธิ จากค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่ า (ถ้ามี) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ�ากว่า มูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับเป็ นการประมาณ
การราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุ รกิจปกติหกั ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นเพื�อการขายสิ นค้านั�นๆ
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้าจะถูกประมาณขึ�นตามสภาพของสิ นค้าที�เสื� อมสภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและคงค้างเป็ น
ระยะเวลานาน (ถ้ามี)

24
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิ ตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อย่ย อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี� คงเหลือตามบัญชี สุทธิ จากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั ตั�งค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขายดังนี�
- ยอดค้างไม่เกินหนึ�งปี
ร้อยละ 30
- ยอดค้างเกินหนึ�งปี
ร้อยละ 100
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจ การของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้ เช่ าและค่าเสื� อมราคา
สิ นทรั พย์ที�เป็ นกรรมสิ ทธิ� ของกิจการ
ที�ดินแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุ นสุ ทธิ จากค่าเสื� อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื� อมีการเลิ กใช้หรื อตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกตัด
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี พร้ อมกับบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเลิ กใช้หรื อตัดจําหน่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนการรื� อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื� อม
ราคา
สิ นทรั พย์ที�เช่ าภายใต้ สัญญาเช่ าเงินทุน
สัญญาการเช่าซึ� งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี� ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที�เช่านั�น ๆ จัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทําสัญญาเช่ าเงินทุนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่า
ยุติธ รรมหรื อมู ลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่าหักด้วยค่าเสื� อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที�ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที�เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที�จะหักจาก
หนี�ตามสัญญาเช่าเพือ� ทําให้อตั ราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที�สาํ หรับยอดคงเหลื อของหนี�สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
25
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษ
อยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธันวาคม
2563และและ
วาคม 2563
25622562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ค่ าเสื� อมราคา
ค่าเสื� อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ค่ า เสื� อ มราคาถู ก พิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื� อ แต่ ล ะส่ ว นประกอบนั�น มี
สาระสําคัญ อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร (เพื�อใช้งานและเพื�อให้เช่า)
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารบนที�ดินเช่า
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะใช้งานและยานพาหนะให้เช่า

20 ปี
10 ปี 20 ปี และตามอายุสัญญาเช่า
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื� อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ป ระโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ� นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที�กิจการคาดว่าจะได้รับ
ในปัจจุบนั จากสินทรัพย์น� นั หากมีอายุและสภาพที�คาดว่าจะได้รับในปัจจุบนั เมื�อสิ� นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) และปรับปรุ ง
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย (1) จํานวนเงินของหนี�สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ� มแรก (2) การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆ ที�จ่ายชําระ ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเริ� ม
มีผลหักสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับใดๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกใดๆ ทีเ� กิดขึ�น (ถ้ามี) และ (4) ประมาณการต้นทุน
ที�จะเกิดขึ�นในการรื� อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์
อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที�กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื�อนไขของสัญญาเช่า (ถ้ามีและเป็ นสาระสําคัญ)
ค่าเสื� อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที�เกี�ยวข้อง
ซึ� งได้แก่ พื�นที�อาคารเช่ามีระยะเวลา 7 เดือน ถึง 10 ปี 4 เดือน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สิ นทรัพย์ไม่มตี ัวตน
สิ ทธิ การเช่ า
สิ ทธิ การเช่า (ซึ� งยอดคงเหลือ ณ สิ� นปี 2563 และ 2562 ไม่มีนยั สําคัญ) แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ ายสะสม
และค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซ�ึ งได้แก่ อายุสัญญาเช่า
ค่ าลิขสิ ทธิ� ซอฟท์ แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ� ซอฟท์แวร์แสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ ายบันทึกเป็ นส่ วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จซึ� งคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท สิ นทรัพย์ที�ไม่มีตวั ตนที�อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่ นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจําหน่ าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ ามี ขอ้ บ่งชี� ข องการด้อยค่าหรื อไม่ ณ ทุกวันที�รายงาน
วิธีการตัดจําหน่าย มูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ� นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ที�ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที�รายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที�มีขอ้ บ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที�จาํ เป็ นในการขาย
สิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น� ันแล้วแต่ จาํ นวนใดจะสู งกว่ า) โดยที�ก ารทบทวนจะพิจ ารณาจาก
สิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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บริษทั บริฐิษตัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อยย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ 31
นวาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอยท
บริษบริ
ทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธันวาคม
2563และและ
2562
วาคม 2563
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ในกรณี ที�ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามู ลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
การลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถื อเป็ นรายได้อื�นเมื� อมีขอ้ บ่งชี� ว่าการด้อยค่าดัง กล่าวไม่ มีอยู่อีกต่อไปหรื อ
ยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที�ลดลง ทั�งนี� การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่ สูงกว่ามู ลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น� นั สุ ทธิ จากค่าเสื� อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ� งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
นั�นในปี ก่อนๆ
เจ้ าหนีก� ารค้าและเจ้ าหนีอ� �ืน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นแสดงในราคาทุน
หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที�
ยังไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนั�น การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั�น
สามารถกําหนดได้ทุกเมื�อ แต่หากอัตรานั�นไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื�อต้องใช้อตั ราดอกเบี�ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ�ม (อัตรา
ดอกเบี�ยของการกูย้ มื ถัวเฉลี�ยที�มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง) ของกลุ่มกิ จการ
ทั�งนี� การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่ายชําระประกอบด้วย (1) การจ่ายชําระคงที�หกั ลูกหนี�ส�ิ งจูงใจตามสัญญาเช่า
ใดๆ (2) การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที�ข� ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราซึ� งให้ใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันที�สัญญาเช่ าเริ� มมี ผล (ถ้ามี )
(3) จํานวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลื อ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลื อกซื� อหากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเลือกนั�น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชําระค่าปรับเพื�อการยกเลิ กสัญญาเช่าหาก
ข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)
ภายหลังจากสัญญาเช่ าเริ� มมี ผล กลุ่มบริ ษทั วัดมู ลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่ าโดย (1) การเพิ�มมู ลค่าตามบัญชี เพื�อสะท้อน
ดอกเบี�ยจากหนี�สินตามสัญญาเช่ า (ถ้ามี ) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื�อสะท้อนการชําระการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที�
จ่ายชําระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพือ� สะท้อนการประเมินใหม่หรื อการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
ใดๆ หรื อเพื�อสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที�คงที�โดยเนื� อหามีการปรับปรุ ง (ถ้ามี) ทั�งนี� ดอกเบี�ยจากหนี� สินตาม
สัญญาเช่าและการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที�ไม่ได้รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่าถู กรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ 31
นวาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายจ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ที�สัญญาเช่าเริ� มมี ผล) และสัญญาเช่ าสิ นทรัพย์มูลค่า
ตํ�าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที�เกี�ยวข้อง
ดอกเบี� ยจ่ ายรอการตัดบัญชี ซ�ึ งถู กนําไปแสดงยอดสุ ทธิ กับหนี� สินตามสัญ ญาเช่ าจะถู ก ทยอยตัดจ่ ายเป็ นต้นทุ นทาง
การเงินตลอดอายุของสัญญาเช่าด้วยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ส่ วนการจ่ายชําระหนี� สินตามสัญญาเช่ าในแต่ละงวดจะ
จําแนกออกเป็ นส่ วนที�เป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั�นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ� งได้แก่ กองทุนสํารองเลี�ยงชี พบันทึ ก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื�อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ�ึ งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อเลิกจ้าง
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ท�ี พนักงานจะได้รับในอนาคตสําหรั บการทํางานของพนัก งานในอดี ตและ
ปั จจุ บ ัน ซึ� งผลประโยชน์ด ังกล่ าวได้ถู ก คิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที� ประมาณการไว้เป็ นมูล ค่ าปั จ จุ บ ันของภาระผูก พัน ซึ� ง
คํา นวณเป็ นรายปี หรื ออย่างน้อยทุก สามปี โดยนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ค่ า ใช้จ่ า ยจากการประมาณการหนี� สิ น
ผลประโยชน์ ของพนัก งานหลังออกจากงานที�ถู กรับรู ้เ ป็ นส่ วนหนึ� งของค่ าใช้จ่า ยในการบริ หารในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จประกอบด้ว ย ต้นทุนบริ ก ารปั จจุ บนั ต้น ทุนบริ ก ารในอดี ต ต้นทุนดอกเบี� ย ซึ� งแสดงเป็ นรายการกําไรหรื อ
ขาดทุน ส่ วนกําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยแสดงเป็ นรายการกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอท
บริษทับริฐิษัทตกิ ฐิตริกจํร าจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริ
ั ย ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที�วั31
และ2562
2562
นที่ ธั31นธัวาคม
นวาคม 2563
2563 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ประมาณการหนีส� ิ น
ประมาณการหนี�สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี� สินเกิดขึ�นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพือ� ชําระภาระหนี�สินดังกล่าว โดยภาระหนี� สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื� อถื อ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ� งแปรไปตาม
กาลเวลาและความเสี� ยงที�มีตอ่ หนี�สิน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที�กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ ายเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที�วดั มูลค่า ตลาดที�มีสภาพคล่องเป็ นตลาดที�รายการสําหรับสิ นทรัพย์และหนี� สิน
นั�นๆ เกิดขึ�นซึ� งมีความถี�และปริ มาณอย่างเพียงพอเพื�อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื�อง ผูร้ ่ วมตลาดได้แก่ ผูซ้ �ื อและผูข้ ายใน
ตลาดหลักหรื อตลาดที�ให้ประโยชน์สูงสุดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินนั�นๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมีความเป็ นอิสระจาก
กัน มีความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที�จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ และ
เต็มใจที�จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ
เพือ� ให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ�าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึ ง
มีการกําหนดลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าเพือ� วัดมูลค่ายุติธรรม ทั�งนี� ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมให้ลาํ ดับความสําคัญสู งสุ ดกับราคาเสนอซื� อขายที�ไม่ตอ้ ง
ปรับปรุงในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดี ยวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื�นที�
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ�าสุดคือข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื� อขายที�ไม่ ตอ้ งปรับปรุ งในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่าง
เดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที�วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื� อขายซึ� งรวมอยู่ในระดับ 1 ที�สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ซ�ึ งนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ
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เครื� องมือทางการเงิน
การรั บรู้รายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทํารายการกรณี ที�เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�
ไม่ไ ด้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตาม
โมเดลธุ รกิจที�ใช้ในการจัดการสิ นทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ น
สามวิธีคือ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ต้องมี การจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินใหม่ในส่วนที�ได้รับผลกระทบ
หนี� สินทางการเงิ นถูกรั บรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ หนี� สินทางการเงินจัดประเภทและวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายยกเว้นหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (โดยหนี� สิน
ดังกล่าวรวมถึงหนี�สินตราสารอนุพนั ธ์) และไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี� สินทางการเงินใหม่ได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน
 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นๆ
 เงินให้กูย้ มื
 เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจําหรื อเงินประกันที�สามารถขอคืนได้
สิ นทรัพย์ที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น - ไม่มี
สิ นทรัพย์ที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน - ไม่มี
หนี�สินที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
 หนี�สินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื อื�นๆ และหุน้ กู้
 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี� อื�นๆ
 เงินทดรองรับและเงินมัดจํารับหรื อเงินประกันรับที�มีภาระผูกพันของการจ่ายชําระ
หนี�สินที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน - ไม่มี
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การด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ซึ� งเดิมก่อนปี 2563 บางรายการในงบการเงินหมายถึง หนี�สงสัยจะสู ญ) สําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น (Expected credit loss) ของสิ นทรั พย์ทางการเงินให้รับรู ้เป็ นขั�นตามวิธีการทัว� ไป (General
approach) ดังนี�






ขั�นที� 1 (performing) กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นใน 12 เดื อนข้างหน้าในกําไรหรื อ
ขาดทุน ดอกเบี�ยรับ (ถ้ามี) คํานวณจากมูลค่าตามบัญชี ข� นั ต้นโดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ�น
ขั�นที� 2 (under-performing) เมื�อความเสี� ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยูใ่ นระดับตํ�า
กิ จ การต้องรับรู้ผ ลขาดทุนด้า นเครดิ ตที� ค าดว่ าจะเกิ ดขึ� น ตลอดอายุใ นกํา ไรหรื อขาดทุน ดอกเบี� ยรับ (ถ้ามี )
คํานวณเช่นเดียวกับขั�นที� 1
ขั�นที� 3 (credit-impaired) เมื�อความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ�มขึ�นจนถึ งจุดที�พิจารณาได้ว่าเกิด
การด้อยค่าด้านเครดิตขึ�น กิจการต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน
ดอกเบี�ยรับ (ถ้ามี) คํานวณจากราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชีข� นั ต้นปรับลดด้วยค่าเผื�อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า

สําหรับลู กหนี� การค้า สิ นทรัพย์ท�ีเกิดจากสัญญา และลูกหนี�ตามสัญญาเช่ าหรื อลู กหนี� อื�นๆ ที�มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน
กิ จการสามารถใช้วิธี การอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุ
สําหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที�ถูกพิจารณาตามที� ก ล่า วถึ งข้า งต้น ทั�งนี� ในการพิจ ารณาและวัดมูล ค่าผลขาดทุนด้า น
เครดิ ต ที� ค าดว่ าจะเกิ ดขึ� น สํา หรั บทั�งวิ ธีก ารทัว� ไปและวิ ธีก ารอย่า งง่า ย ต้อ งนํา ข้อมู ลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ต
(Historical credit loss) มาประกอบกันกับข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่ วน
ของสิ นทรัพย์น� นั และปัจจัยสําคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการทัว� ไปสําหรับสิ นทรัพย์กลุ่ม
ดังกล่าว
ในส่วนของลูกหนี�และเงินให้กยู ้ มื ต่าง ๆ กลุ่มบริ ษทั จัดกลุ่มประชากรโดยให้ความสําคัญไปที�ขอ้ มูลยอดคงค้างตามอายุ
หนี� (Aging balance information) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสําหรับ Historical credit loss สําหรับแต่ละช่วงอายุ
หนี� ที�คงค้างเป็ นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี เพื�อนํามาสร้ างโมเดลธุ รกิจ และกําหนดค่าตัวแปรต่าง ๆ ที� เฉพาะเจาะจง
สําหรับกลุ่มบริ ษทั ซึ�งบริ ษทั ดําเนินการร่ วมกันกับบริ ษทั ที�ปรึ กษาอิสระจากภายนอก
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การบัญชีป้องกันความเสี� ยง
การบัญชีป้องกันความเสี� ยงมีวตั ถุประสงค์เพื�อแสดงผลกระทบในงบการเงินซึ� งเกิดจากกิจกรรมการบริ หารความเสี� ยงที�
ใช้เครื� องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที�เกิดขึ�นจากความเสี� ยงนั�นๆ ซึ� งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี� ยงและวิธีการทางบัญชีที�เกี�ยวข้องแบ่งออกเป็ น
3 ประเภทได้แก่ การป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี� ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความ
เสี� ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ของหน่วยงานต่างประเทศ
ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�ถูกนํามาใช้เพือ� จัดการความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน ตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีวตั ถุ ประสงค์ไว้เพื�อการค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที�ไม่เข้าเงื�อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื� องมือป้องกันความเสี� ยงถื อเป็ นรายการเพื�อค้า ตรา
สารอนุพนั ธ์ถูกรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั�นจะมีการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ กําไรหรื อขาดทุนจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ทั�งนี� ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ใดๆ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ ราคาตลาดของตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินซึ� งถื อเป็ น
ข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมโดยราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าปั จจุบนั ของเครื� องมือทางการเงินที�เป็ นตราสาร
อนุ พ นั ธ์ ที� ใ ช้เ ทคนิ ค การประเมิ นมู ลค่ า ด้ว ยวิ ธี ราคาตลาดโดยข้อ มู ล หลัก ที� ใ ช้ใ นการประเมิ น ได้แ ก่ ข้อ มูล อัต รา
แลกเปลี�ยนในท้องตลาดที�ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตราสารที�ออกซึ�งคํานวณโดยธนาคารที�เป็ นคูส่ ัญญา
การรับรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั�น
และสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที�เกี�ยวข้องได้อย่างน่าเชื� อถื อ โดยมีการพิจารณาถึงลักษณะ จํานวน
เงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้รวมถึงกระแสเงินสดจากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
รายได้ดอกผลจากลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อเป็ นดอกผลที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ� ง
เป็ นรายได้อย่างเป็ นระบบตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง การบันทึกรายได้จากการผ่อน
ชําระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง (บันทึกในวันที�ครบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คาํ นึงว่าจะเก็บเงินได้หรื อไม่)
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษ
อยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� น31ที่ 31ธันธันวาคม
2563และและ
วาคม 2563
25622562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายได้ดอกผลจากลูกหนี� เงินให้กูย้ มื ลูกหนี�สินเชื� อเพื�อการประกอบอาชี พและลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์เป็ นดอกผลที�ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ� งเป็ นรายได้ตามสัดส่ วนของระยะเวลาโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
รายได้จากการขายรับรู ้เป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� งเมื� อได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของและการควบคุมในสิ นค้าที�มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว และจะยังไม่รับรู ้เป็ นรายได้หากฝ่ ายบริ หาร
ยังมี ก ารควบคุ มหรื อบริ หารสิ นค้าที� ขายไปแล้ว นั�น หรื อมี ความไม่ แน่ น อนที�มี นัยสํา คัญในการได้รับประโยชน์ เชิ ง
เศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั�น หรื อไม่อาจวัด มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที�เกิ ดขึ� นได้อย่างน่าเชื� อถื อ หรื อมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ� งโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้เงินปันผลรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ� งในวันที�กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล ซึ� งตามปกติ ในกรณี เงินปั นผลที�จะ
ได้รับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที�มีการประกาศสิ ทธิ การรับปันผล
รายได้ด อกเบี� ยรับ รู้ ตลอดช่ ว งเวลาหนึ� ง จากยอดเงิ นต้น ที� ค งเหลื อ ตามเกณฑ์ สั ดส่ ว นของเวลาโดยคํา นึ งถึ งอัตรา
ผลตอบแทนที�แท้จริ งหากมีนยั สําคัญ
รายได้ดงั ต่อไปนี�มีการพิจารณาถึงความเสี� ยงและความไม่แน่นอนที�สูงจึงรับรู ้เมื�อได้รับชําระเงิน ได้แก่ หนี� สูญรับคืนที�
เป็ นเงินสด รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าปรับชําระเงินล่าช้า
รายได้อื�นๆ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื�นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ซึ� งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
34
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ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเ งินได้ของงวดปั จ จุ บนั ได้แก่ ภาษีที�ตอ้ งชําระหรื อสามารถขอคื นได้โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษี
สําหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกาศใช้ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที�คา้ งชําระในงวด
ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชีโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว� คราวที�เกิ ดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี� สิน
และจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชัว� คราวต่อไปนี�ไม่ได้ถูกนํามาร่ วมพิจารณาได้แก่ ค่าความนิยม
ซึ� งไม่สามารถเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีและการรับรู ้สินทรัพย์และหนี� สินในครั�งแรกซึ� งไม่กระทบต่อทั�งกําไรทางบัญชี หรื อ
กําไรทางภาษี หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จํานวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี พิจารณา
จากการเคลื� อนไหวที� เ กิ ด ขึ� น จริ งของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น ตามบัญ ชี ด้ว ยอัต ราภาษี สํา หรั บงวดที� ค าดว่า จะได้รั บ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที�คาดว่าจะจ่ ายชําระหนี� สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที�มีการ
ประกาศใช้ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการบันทึกรับรู้ สินทรัพย์ดงั กล่า ว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถู ก
ปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�กระทบต่อรายได้ รายจ่ าย สิ นทรัพย์ และหนี� สิน เพื�อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี� สิน ตลอดจนหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื�อเกิ ดขึ�นจริ งจึ งอาจแตกต่างไป
จากที�ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบันทึกในงวดบัญชี ท�ีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั�นๆ
และจะบันทึกในงวดที�ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปั จจุบนั และอนาคต
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ษัทย่อษยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
ั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั�น31
2563และและ
ที่ 31ธันธันวาคม
วาคม 2563
25622562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ทั�งนี� ประมาณการและข้อสมมติฐานที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินนี�ซ� ึงอาจมีความไม่แน่นอนที�สาํ คัญมาเกี�ยวข้อง
ได้แก่
 ค่าเผื�อการด้อยค่า (2563) และค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ (2562) ของลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น
 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าที�มีไว้เพื�อขายและสิ นทรัพย์รอการขาย
 อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สิ นทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้เช่ า
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
 ข้อพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี�สินตามสัญญาเช่า
 สมมติฐานที�ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
 งวดบัญชีที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและจํานวนเงินของผลประโยชน์ท�ี
คาดว่าจะได้รับจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
 มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิน หนี� สินทางการเงินและเครื� องมือทางการเงิน
อื�นๆ
ในส่ วนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ติ ด ตามสถานการณ์แ ละประเมิ นผลกระทบจากเรื� อ งดังกล่ า วอย่า งต่อเนื� อ งมาโดยตลอด อย่า งไรก็ดี สถานการณ์
COVID-19 นั�นมี ความไม่แน่นอนสู งและอาจส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จ
ของกลุ่มบริ ษทั รวมถึ งการประมาณการและใช้ดุล ยพินิจ เพื�อประเมิ นมูลค่ าของสิ นทรั พย์ หนี� สินหรื อประมาณการ
หนี�สิน และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�นในงบการเงินซึ� งอาจเปลี�ยนแปลงไปได้ตามการประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในแต่
ละช่วงเวลาของฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
กําไรต่อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ดว้ ยจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนักที�ออกในระหว่างปี

36
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

4.

รายการบัญชี กบั บุคคลและกิจการที�เกีย� วข้ องกัน

บุคคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้องกัน หมายถึ ง บุคคลหรื อกิจการที�อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุ ม
บริ ษทั ทั�งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็ นดังนี�
ชื�อบริ ษทั / บุคคล
บริษทั ที�เกีย� วข้ องกัน
บริ ษทั สิ นทองหล่อ จํากัด
บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
Sabaidee Leasing Co., Ltd. (ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC. (ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co.,
Ltd. (ประเทศพม่า)
บริ ษทั เอส. พี. อินเตอร์แนชัน� แนล จํากัด
บริ ษทั เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จํากัด
บริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี
ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า จํากัด
บริ ษทั นภัส จํากัด
บริ ษทั ฐิติพล จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั ผูล้ งทุน
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์และ
ให้บริ การที�เกี�ยวข้องซึ�งรวมถึงการ
ปรับสภาพรถ
ให้เช่าซื� อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ให้สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบ
อาชี พ (Nano Finance)
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์
ไมโครไฟแนนซ์
ขายรถยนต์และให้บริ การที�
เกี�ยวข้อง
บริ ษทั ผูล้ งทุน
ขายรถยนต์
ขายรถยนต์และให้บริ การที�
เกี�ยวข้อง
ขนส่งรถจักรยานยนต์
ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และมีผถู ้ ือหุ น้
และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยผ่านการถือหุน้ ทั�ง
ทางตรงและทางอ้อม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
37
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�กัด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั ฐิบริ
ตกิ ษรัท จํฐิตาิกกัรดจำ(มหาชน)
ั ย่ย่ออยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 วัธันนที่ วาคม
2563 และ 2562
31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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ด (มหาชน) และบริ
และบริษษัทย่ท
บริษทั บริ
ฐิตษกิ ัทรฐิตจํิการกัดจำ�กั(มหาชน)
ั อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563
2562
ธันวาคม
2563และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ชื�อบริ ษทั / บุคคล
บริษทั ที�เกีย� วข้ องกัน
บริ ษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จํากัด

บริ ษทั สยามบริ วเวอรี� จํากัด
บุคคลที�เกีย� วข้ องกัน
คุณปฤณ พรประภา
ผูบ้ ริ หารที�สาํ คัญ

ประเภทธุ รกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ขายเครื� องคอมพิวเตอร์และ
ให้บริ การเกี�ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผลิตเบียร์จาํ หน่ายในประเทศ

-

ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน

เครื อญาติของกรรมการบริ ษทั
บุ ค ค ล ที� มี อํ า น า จ แ ล ะ ค ว า ม
รั บผิด ชอบในการวางแผน สั�งการ
และควบคุ ม กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
บริ ษทั ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
ทั�งนี� รวมถึ งกรรมการของบริ ษัท
(ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดับบริ หาร
หรื อไม่ก็ตาม)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี�
รายการ
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าส่ งเสริ มการขาย
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าบริ หารงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
ค่าบริ การ

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 และ 9 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
ราคาทุน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
38
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บริษทั ฐิบริ
ตกิ ษรัท จํฐิตากัิกรดจำ(มหาชน)
ััทย่ย่ออยย
�กัด (มหาชน)และบริ
และบริษษท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

รายการ
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายภายใต้หนี� สินตามสัญญาเช่า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที�สาํ คัญ
ซื� อยานพาหนะเพื�อให้เช่าซื� อ
ซื� อยานพาหนะเพื�อใช้งาน
ซื� ออุปกรณ์สาํ นักงาน
ซื� อระบบโปรแกรม
ขายอุปกรณ์สาํ นักงาน
ขายสิ นทรัพย์รอการขาย (รถยึด)

นโยบายการคิดราคา
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
ร้อยละ 2.59 และ 2.83 ต่อปี
จํานวนเงินตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน

รายการบัญชี ที�มีสาระสําคัญ ที�เกิดขึ�นกับบุคคลและกิ จการที�เกี�ยวข้องกันสําหรั บปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดงั นี�
พันบาท

รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื�อ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้ ค่าบริหารจัดการ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าส่ งเสริมการขาย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบีย� รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื�น
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2563
2562
97
-

-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
-

-

-

31,878

15,053

126

344

-

-

432

72

-

-

-

-

30,773

32,542

-

-

19

58

39
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บริษทั บริฐิ ตษกิัท รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
ั อย่ยอย
ด (มหาชน) และบริ
และบริษัทษย่ท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

พันบาท

ค่ าเช่ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
ค่ าตัดจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบีย� จ่ ายภายใต้หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
ค่ าบริหารงาน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าสาธารณูปโภค
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายอื�น
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

13,447
13,447

864
13,447
14,311

33,651
900
34,551

864
33,651
900
35,415

18,557
1,683
20,240

-

18,557
1,683
20,240

-

2,626
182
2,808

-

2,626
182
2,808

-

8,100

10,200

6,660

8,400

3,170

3,585

3,170

3,585

6,005

9,759

5,943

9,638

8,744

14,150

7,055

11,503

25,801
25,801

26,707
26,707

128,808
24,556
153,364

135,828
25,242
161,070

40
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

พันบาท

ดอกเบีย� จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการ
รวม
ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีส� ําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
ซื�อยานพาหนะเพื�อให้ เช่ าซื�อ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ซื�อยานพาหนะเพื�อใช้ งาน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ซื�ออุปกรณ์สํานักงาน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ซื�อระบบโปรแกรม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์ สํานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ขายสินทรัพย์ รอการขาย (รถยึด)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

2,569
2,569

2,685
2,685

17,405
17,405

19,630
19,630

33,157
986
34,143

41,314
2,060
43,374

33,157
986
34,143

41,314
2,060
43,374

67,433

133,862

-

-

3,047

-

3,047

819

3,133

770

4,091

-

819
-

467

3,133
4,091

385
579

-

571
-
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�กัด (มหาชน)
และบริษษท
บริษทั ฐิตบริกิ ษรัทจํฐิาตกัิกดร จำ(มหาชน)
และบริ
ั ัทย่ย่ออยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
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กัด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั ฐิบริตษกิ ัทรฐิจํติกากัร ดจำ�(มหาชน)
ั ย่อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563
ธันวาคม
2563และ
และ 2562
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
2563
ลูกหนีต� ามสั ญญาเช่ าซื�อ - สุ ทธิ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนีแ� ละเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� น
ดอกเบีย� ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั�น
บริ ษทั ย่อย (ดอกเบี�ยร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ
3.875 ร้อยละ 6 และร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2563
และร้อยละ 3.875 ร้อยละ 4.125 ร้อยละ 6
และร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2562)
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีแ� ละเงินกู้ยืมระยะสั� น
ดอกเบีย� ค้างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

1,481

-

-

-

305

761

-

-

4,988

5,349

-

-

449,420
454,713

611,949
618,059

-

62,628
4,209
66,837

-

-

-

1,428

1,694

1,117
1,117

2,368
2,368

11,261
835
12,096

12,245
2,072
14,317

62,628
4,209
66,837

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

พันบาท
งบการเงินรวม
เจ้ าหนีซ� ื�อทรัพย์ สิน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั� น
บริ ษทั ย่อย (ดอกเบี�ยร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ
3.875 ต่อปี ในปี 2563 และร้อยละ 3.875 และ
ร้อยละ 4.125 ต่อปี ในปี 2562)
กรรมการ (ดอกเบี�ยร้อยละ 6 ต่อปี )
รวม
รวม
หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

2562

273

-

36,000
36,000
37,390

273

45,960
45,960
48,328

41,401
2,700
44,101

-

-

590,190
590,190
603,987

519,190
519,190
535,201

41,401
2,700
44,101

-

เงินให้กูย้ มื และเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีรายการเคลื�อนไหวในระหว่างปี ดังนี�

เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบุคคล
ที�เกี�ยวข้องกัน
กรรมการ

31 ธันวาคม 2562

45,960

งบการเงินรวม (พันบาท)
เพิม� ขึ�น
ลดลง

-

9,960

31 ธันวาคม 2563

36,000
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กัด (มหาชน)และบริ
และบริษ
ษัทท
บริษทั ฐิบริตกิษัทร ฐิจํตาิกกัรดจำ�(มหาชน)
ั ย่ย่ออย ย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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(มหาชน) และบริ
ษัทษ
ย่อท
บริษทั บริฐิษตัทกิ ฐิรติกจํราจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริ
ั ยย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� วั31นทีธั่ 31นวาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
31 ธันวาคม 2562

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่บริษทั ย่ อย
Suosdey Finance PLC.
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ซี.วี.เอ จํากัด

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
เพิม� ขึ�น
ลดลง

31 ธันวาคม 2563

157,181
184,529
243,000

42,000

40,529
164,000

157,181
144,000
121,000

27,239
611,949

42,000

204,529

27,239
449,420

519,190

140,000

69,000

590,190

บริ ษทั เป็ นผูค้ � าํ ประกัน (1) วงเงิ นสิ นเชื� อ ประเภทเงิ นกู ย้ ืมระยะสั�น จากธนาคารในประเทศสองแห่ งของ Suosdey
Finance PLC. จํานวน 8 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิกเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วประมาณ
3.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และวงเงินสิ นเชื�อประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสามแห่ งในประเทศกัมพูชาของ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวรวมจํานวน 34.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิ กเงินกูย้ ืมดังกล่าว
แล้วประมาณ 25.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และ (2) วงเงินสิ นเชื� อประเภทเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคารในประเทศ
แห่ งหนึ� งของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จํานวน 17,000 ล้านกี บ (ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น) (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มีการเบิกเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วทั�งจํานวน) และวงเงินสิ นเชื� อประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารแห่งหนึ� งในประเทศ
ลาวของบริ ษทั ย่อยดังกล่ าวจํานวน 8,000 ล้านกี บ (ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น) (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีการเบิกเงิ น
กูย้ มื ดังกล่าวแล้วจํานวน 1,600 ล้านกีบ) ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมการคํ�าประกันวงเงินสิ นเชื� อระหว่าง
กัน
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ร จำ�กัด (มหาชน)
และบริ
บริษทั ฐิตกิ บริร ษจํัทากัฐิตดิก(มหาชน)
และบริ
ษทั ษย่ัทอย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวันวาคม
2563 และ 2562
ที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พันบาท
งบการเงินรวม

เงินสด
บัญชี กระแสรายวัน (ไม่มีดอกเบี�ย)
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
(อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.05
ต่อปี ถึงร้อยละ 0.625 ต่อปี ในปี
2563 และ 2562)
เงินฝากประจํากับธนาคาร
(อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.40
ต่อปี ถึงร้อยละ 1.5 ต่อปี ในปี 2563
และ 2562)
รวม
6.

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
12,202
21,032
39,488
44,854

2563
15,893
262,301

2562
24,290
97,863

1,434,946

649,054

1,379,823

530,025

500,000
2,213,140

250,005
1,021,212

500,000
1,931,513

250,000
845,911

ลูกหนีต� ามสั ญญาเช่ าซื�อ ลูกหนีเ� งินให้ ก้ยู ืม ลูกหนีส� ินเชื� อเพื�อการประกอบอาชีพ และลูกหนีไ� มโครไฟแนนซ์ - สุ ทธิ

ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อ

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ดอกผลค้างรับ
หัก ดอกผลเช่าซื� อรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

6,294,782
68,363
( 1,575,736)
4,787,409

4,077,800
68,363
( 1,135,299)
3,010,864

2,216,982
( 440,437)
1,776,545

10,579,309
111,049
( 2,865,325)
7,825,033

6,352,575
111,049
(2,014,895)
4,448,729

4,226,734
( 850,430)
3,376,304

( 518,821)
4,268,588

( 365,539)
2,645,325

( 153,282)
1,623,263

( 574,417)
7,250,616

( 358,849)
4,089,880

( 215,568)
3,160,736

ระยะยาว

รวม

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว
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124 บริษทั ฐิตบริกิ ษรัทจํฐิาตกัิกดร จำ(มหาชน)
และบริ
ั ัทย่ย่ออยย
�กัด (มหาชน)
และบริษษท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

รวม
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ดอกผลค้างรับ
หัก ดอกผลเช่าซื� อรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น
สุ ทธิ

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

รวม

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว

4,543,392
48,792
( 1,191,670)
3,400,514

2,923,163
48,792
( 837,735)
2,134,220

1,620,229
( 353,935)
1,266,294

8,411,018
93,989
( 2,369,101)
6,135,906

4,959,355
93,989
( 1,636,978)
3,416,366

3,451,663
( 732,123)
2,719,540

( 458,723)
2,941,791

( 320,604)
1,813,616

( 138,119)
1,128,175

( 506,983)
5,628,923

( 306,864)
3,109,502

( 200,119)
2,519,421

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อ (ซึ� งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี ) แยกตาม
ประเภทการจัดลําดับขั�นตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญได้ดงั นี�

งบการเงินรวม
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

3,592,232

2,351,934

758,239
436,938
4,787,409

694,741
353,839
3,400,514

( 518,821)
4,268,588

( 458,723)
2,941,791
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่ าซื� อ (ซึ� งส่ วนใหญ่มีระยะเวลาตามสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี ) แยกตามอายุ
หนี�ที�คา้ งชําระของลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อทั�งจํานวนตามรายสัญญาได้ดงั นี�

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
4,904,188
1,238,782
1,319,063
330,801
30,922
1,277
7,825,033
( 574,417)
7,250,616

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
3,551,142
1,033,143
1,250,975
298,361
1,583
702
6,135,906
( 506,983)
5,628,923

กลุ่มบริษทั พิจารณาการตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
และลู กหนี�เ งินให้กู้ยืม ณ วันที� 31 ธัน วาคม 2563 ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที� 9 เรื� อง
เครื� องมือทางการเงิน ตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ ทั�งนี� แนวทางดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี เกี� ยวกับการตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญของธุ รกิ จ Consumer Finance ที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับ ตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนดร่ วมกับสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทย
ในปี 2547 เนื� องจากกลุ่มบริ ษทั สามารถบังคับเอาหลัก ประกันซึ� งได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์คืนจากลู กหนี� ได้
บางส่ วน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษทั มี ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ� น
ประมาณร้อยละ 10.84 (ร้อยละ 13.49 สําหรับเฉพาะบริ ษทั ) ของยอดรวมลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อก่อนหักค่าเผื�อการ
ด้อ ยค่ า สํ า หรั บ ผลขาดทุ นด้า นเครดิ ต ที� ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ� น และร้ อ ยละ 12.51 (ร้ อ ยละ 13.19 สํา หรั บ เฉพาะบริ ษัท )
ของยอดรวมลูกหนี�เงินให้กูย้ มื ก่อนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
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ด (มหาชน) และบริ
และบริษษ
ัทย่ท
บริษทั บริฐิตษกิัทรฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
ั อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัที่ น31วาคม
2562
ธันวาคม2563
2563และ
และ 2562

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม

ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาด
ว่าจะเกิดขึ� น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
347,098
( 6,823)
340,275

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
281,313
( 5,036)
276,277

ระยะยาว
65,785
( 1,787)
63,998

( 42,561)
297,714

( 38,669)
237,608

( 3,892)
60,106

รวม
331,980
( 9,932)
322,048

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
251,854
( 7,907)
243,947

ระยะยาว
80,126
( 2,025)
78,101

( 135,081)
186,967

( 103,045)
140,902

( 32,036)
46,065

ระยะยาว
68,233
( 357)
67,876
( 31,982)
35,894

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาด
ว่าจะเกิดขึ� น
สุ ทธิ

รวม
323,672
( 3,169)
320,503

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
270,820
( 3,074)
267,746

ระยะยาว
52,852
( 95)
52,757

รวม
310,797
( 6,370)
304,427

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
242,564
( 6,013)
236,551

( 42,259)
278,244

( 38,401)
229,345

( 3,858)
48,899

( 134,920)
169,507

( 102,938)
133,613

48
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลู กหนี� เงินให้กูย้ ืมแยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�
สําคัญได้ดังนี�
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

251,130

233,330

51,303
37,842
340,275

50,213
36,960
320,503

( 42,561)
297,714

( 42,259)
278,244

วันที� 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี�เงินให้กูย้ ืมแยกตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระของลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้กูย้ ืมทั�งจํานวนตาม
รายสัญญาได้ดงั นี�

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
244,459
230,313
38,475
36,296
35,487
35,016
3,082
2,701
535
92
10
9
322,048
304,427
( 135,081)
186,967

( 134,920)
169,507
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ด (มหาชน) และบริ
และบริษษัทย่ท
บริษทั บริ
ฐิตษกิ ัทรฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
ั อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

128

ด (มหาชน) และบริ
และบริษัทษย่ท
บริษทั บริฐิตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
ั อย่ย อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2562
ธันวาคม2563
2563และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ลูกหนี� เงินให้กูย้ ืมตามที�แสดงข้างต้นเป็ นลูกหนี� ที�อยูภ่ ายใต้สัญญาเงินให้กูย้ มื ที�มีระยะเวลาการกูย้ ืมระหว่า ง 1-5 ปี ซึ� ง
ครบกําหนดชําระเป็ นรายเดื อนด้วยจํานวนเงินเดือนละเท่าๆ กัน ทั�งนี� ลู กหนี�ดงั กล่าวข้างต้นมี ลกั ษณะของสัญญาที�มี
ความเกี�ยวโยงและต่อเนื�องกันกับลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อ
ทั�งนี� ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นของลูกหนี� เงินให้กูย้ ืม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ลดลงอย่างมากจากปี 2562 เนื�องจากในปี 2562 บริ ษทั ได้โอนลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อที�มีขอ้ ตกลงขยายระยะเวลาการ
ผ่อนชําระโดยมีการทําสัญญากูย้ ืมใหม่เป็ นลูกหนี� เงินให้กูย้ ืมจํานวนเงินรวมประมาณ 147.0 ล้านบาท โดยบริ ษทั ยังคง
ตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญโดยอาศัยประมาณการของฝ่ ายบริ หารในอัตราร้อยละ 50 ของยอดหนี� คงค้างชําระเดิ มของ
ลูกหนี� เช่าซื� อ โดยในปี 2563 ลูกหนี�กลับมามี ประวัติการชําระเงินที�ค่อนข้างเป็ นปกติ จึงทําให้สถานะของลูกหนี� ดีข� ึน
กว่า เดิ ม และส่ ง ผลที� ดีข� ึ นต่ อการพิจ ารณาและวัด มู ล ค่ า ผลขาดทุนด้า นเครดิ ตที� ค าดว่า จะเกิ ด ขึ� นตามแนวทางของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน ตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญ
ลูกหนี� Nano Finance

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
สําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

2563
ส่วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

รวม

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว

30,983
( 6,854)
24,129

21,058
( 5,580)
15,478

9,925
( 1,274)
8,651

680
( 53)
627

680
( 53)
627

-

( 270)
23,859

( 183)
15,295

(

( 61)
566

( 61)
566

-

87)
8,564

50
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี� Nano Finance แยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที�สาํ คัญได้ดงั นี�
งบการเงินรวม (พันบาท)
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิต
(Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิต
(Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

24,076
15
38
24,129
( 270)
23,859

วันที� 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี� Nano Finance แยกตามอายุหนี� ที�คา้ งชําระของลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้กูย้ ืมทั�งจํานวน
ตามรายสัญญาได้ดงั นี�

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน
ค้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
343
63
198
23
627
( 61)
566

ลูกหนี�ตามที�แสดงข้างต้นเป็ นลูกหนี�ที�อยูภ่ ายใต้สัญญาเงินให้กูย้ มื ที�มีระยะเวลาการกูย้ มื ระหว่าง 1 - 3 ปี
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บริษทั บริฐิตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษทั ย่อย
ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
หัก ดอกผลรอการตัดบัญชี
สุ ทธิ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
สําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

2563
ส่วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

2562
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

รวม

ระยะยาว

1,319
( 149)
1,170

1,319
( 149)
1,170

-

514
( 64)
450

514
( 64)
450

-

(

(

-

(

(

-

48)
1,122

48)
1,122

9)
441

9)
441

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ลู กหนี� ไมโครไฟแนนซ์แยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นตามที�กล่าวในสรุ ปนโยบายการ
บัญชี ที�สาํ คัญได้ดงั นี�

ลูกหนี�ท�ไี ม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ท�มี ีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี�ยงด้านเครดิต (Under-performing)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
974
196
1,170
( 48)
1,122

วันที� 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์แยกตามอายุหนี� ที�คา้ งชําระของลูกหนี� ตามสัญญาเงินให้กูย้ ืมทั�งจํานวน
ตามรายสัญญาได้ดงั นี�

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
450
(
9)
441

ลูกหนี�ตามที�แสดงข้างต้นเป็ นลูกหนี� ที�อยูภ่ ายใต้สัญญาเงินให้กูย้ มื ที�มีระยะเวลาการกูย้ ืมไม่เกินหนึ� งปี
52
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย ลาวและกัมพูชาซึ� งดําเนินธุ รกิ จให้สินเชื� อแก่ลูกค้ารายย่อยได้
ออกและดําเนิ นมาตรการต่างๆ ตามเจตจํานงของภาครัฐของแต่ละประเทศเพื�อบรรเทาผลกระทบที�มีต่อลู กหนี� จาก
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยให้ความช่ วยเหลื อและผ่อนปรนเกี� ยวกับการจ่ ายชําระเงินต้นและ
ดอกเบี�ยที�เกี�ยวข้องให้แก่ลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อ ลูกหนี� เงินให้กูย้ มื และลู กหนี� สินเชื� อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชี พ
(nano finance) บางส่ ว นที� มีสถานะหนี� คงค้า งอยูใ่ นกรอบของนโยบายที� บริ ษัทและบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดไว้ ทั�งนี�
มาตรการดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การหยุดพักชําระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี�ย) เป็ นระยะเวลาสามเดื อน การลดยอดผ่อน
ชําระค่างวดลงให้อยูใ่ นระดับขั�นตํ�าที�กาํ หนด และการให้ส่วนลดพิเศษเพิ�มเติมจากอัตราปกติสาํ หรับลูก หนี�ที�ตอ้ งการ
ปิ ดยอดคงค้างของบัญชี ก่อนกําหนด เป็ นต้น
7.

ลูกหนีก� ารค้าอื�น

ยอดลูกหนี�การค้าอื�นแยกตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
8.

2563
25,865

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
25,163
54,558

2562
55,468

สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

ยอดคงค้างไม่เกินหนึ�งปี
ยอดคงค้างเกินหนึ�งปี
รวม
หัก ค่าเผื�อการลดมูลค่า
สุ ทธิ

2563
81,379
4,479
85,858
( 28,892)
56,966

2562
247,954
8,041
255,995
( 82,427)
173,568

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
80,891
247,954
4,479
8,041
85,370
255,995
( 28,746)
( 82,427)
56,624
173,568
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ด (มหาชน) และบริ
และบริษัทษย่ท
บริษทั บริฐิ ตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
ั อย่ย อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2562
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562
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จำ�กัด (มหาชน)
และบริษษท
บริษทั ฐิตบริกิ ษรัทจํฐิาตกัิกดร (มหาชน)
และบริ
ั ัทย่ย่ออยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธัวันนทีวาคม
2563 และ 2562
่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

9.

เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํา� ประกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่งได้นาํ เงินฝากประจํากับธนาคารในประเทศเเห่ง
หนึ�งจํานวนเงินรวม 25 ล้านบาทไปวางเป็ นหลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารดังกล่าว เงินฝากดังกล่าว
มีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศสองแห่ งได้ฝากเงินจํานวนรวมประมาณ 9.3 ล้านบาท
และ 8.6 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้กบั ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื�อเป็ นหลักประกันสําหรับการลงทุนจัดตั�งบริ ษทั
และดําเนิ นธุ รกิจในประเทศนั�นๆ เงินฝากดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึ�งบันทึกโดยวิธรี าคาทุน

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

ทุนที�ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
2563
2562
50,000
50,000
40,000
40,000
50,000
50,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ร้อยละของการถือหุ น้ ทางตรง
2563
2562
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ราคาทุนของเงินลงทุน (พันบาท)
2563
2562
49,993
49,993
43,993
43,993
49,997
49,997

58,013

41,061

73.77*

60.98*

42,001

25,049

132,209

132,209

99.95

99.95

132,145

132,145

4,705

4,705

99.00

99.00

4,658
322,787

4,658
305,835

*ร้ อยละของการถื อหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อมรวมกันผ่านบริ ษ ทั ย่อยอี กสองแห่ ง (ซึ� งบริ ษทั ถื อหุ ้นร้อยละ 99.99)
เท่ากับร้อยละ 86.89 ในปี 2563 และร้อยละ 80.50 ในปี 2562
ในที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิวงเงินงบประมาณ
ในการเพิม� ทุนจดทะเบียนของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. อีก 5,000 ล้านกีบ ซึ� งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการเพิ�มทุน
และจดทะเบียนการเพิ�มทุนแล้วเมื�อวันที� 27 ตุลาคม 2563 โดยการเพิ�มทุนครั�งนี�เป็ นการลงทุนโดยบริ ษทั ทั�งหมดจึ งทํา
ให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 80.50 เป็ นร้อยละ 86.89
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 9 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในหลักการเกี�ยวกับ
การเพิ�มทุนจดทะเบียนของ Mingalaba เพื�อรองรับการขยายธุ รกิ จเป็ นจํานวนเงิน 1,320 ล้านจ๊าด (ประมาณ 33 ล้าน
บาท) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างขั�นตอนของการดําเนินการเพิ�มทุนและจดทะเบียนการ
เพิม� ทุน
ในที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมื�อวันที� 23 เมษายน 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุม ตั ิการเข้าซื� อกิ จการของบริ ษทั เอกชนแห่ ง
หนึ�งซึ� งดําเนิ นธุรกิจ Microfinance ที�ประเทศพม่าโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างขั�นตอนของการพิจารณามูลค่าที�
เหมาะสมในการซื� อกิจการ
11. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การอื�น

เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�น
หัก ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2563
2562
25,752
47,350
25,752
47,350

บัญชี น� ีเป็ นเงินให้กูย้ ืมระยะยาวชนิดไม่มีหลักประกันแก่ตัวแทนจําหน่ายจํานวน 28 รายในปี 2563 และ 49 รายในปี
2562 เงินให้กูย้ มื นี�มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2563 และ 2562 และมีกาํ หนดชําระคืนในระหว่างปี 2565 ถึงปี
2566
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ด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั บริ
ฐิ ตษกิ ัทรฐิจํติการกัดจำ�กั(มหาชน)
ัย่อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

12. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
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38

24,144
20
24,164
19
24,183

12,617
12,617

24,221
24,221
24,221

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

12,617
12,617
12,617

ที�ดิน

70,986
68,086

253,419
23,600
( 51)
276,968
17,583
( 39)
294,512

326,302
1,285
( 53)
20,420
347,954
861
( 40)
13,823
362,598

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารบนที�ดินเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที2563
่ 31 ธันและ
วาคม 2562
2563 และ 2562
วันที� 31 ธันวาคม

33,565
29,107

112,200
13,232
( 2,985)
122,447
13,552
( 3,351)
132,648

144,670
14,441
( 3,719)
620
156,012
7,517
( 3,760)
1,986
161,755

29,241
19,609

93,963
11,636
( 14,528)
91,071
9,594
( 1,474)
99,191

123,680
11,539
( 14,907)
120,312
( 1,512)
118,800

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและ
ยานพาหนะ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ใช้งาน

3,265
2,438

6,227
1,724
7,951
827
8,778

7,964
3,252
11,216
11,216

ยานพาหนะ
ให้เช่า

4,928
-

-

4,500
21,468
(21,040)
4,928
10,881
(15,809)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

56

154,659
131,895

489,953
50,212
( 17,564)
522,601
41,575
( 4,864)
559,312

643,954
51,985
( 18,679)
677,260
19,259
( 5,312)
691,207

รวม
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
-

7,802
7,802

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

7,802
7,802
7,802

ที�ดิน

60,638
55,428

246,355
21,076
( 51)
267,380
22,803
( 39)
290,144

315,365
328
( 53)
12,378
328,018
1,799
( 40)
15,795
345,572

27,237
24,634

105,264
11,526
( 2,985)
113,805
10,547
( 3,351)
121,001

132,721
11,618
( 3,719)
422
141,042
8,338
( 3,760)
15
145,635

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและ
อาคารบนที�ดินเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

18,857
11,777

83,218
9,522
( 14,528)
78,212
7,081
( 1,465)
83,828

108,929
3,047
( 14,907)
97,069
( 1,464)
95,605

ยานพาหนะ
ใช้งาน

4,929
-

-

3,229
14,500
( 12,800)
4,929
10,881
( 15,810)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

119,463
99,641

450,128
42,124
( 17,564)
474,688
40,431
( 4,855)
510,264

583,337
29,493
( 18,679)
594,151
21,018
( 5,264)
609,905

รวม
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บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31
ธันวาคม
วันที� 31 ธันวาคม
2563
และ2563
2562และ 2562
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอท
บริษทั บริฐิษตัทกิ ฐิรติกจํราจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริ
ั ยย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ) (ต่ อ)
วันที� วั31
และ2562
2562
นที่ ธั31นธัวาคม
นวาคม 2563
2563 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 443.4 ล้านบาท และ 378.0 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั 411.3
ล้านบาทและ 355.5 ล้านบาท ตามลําดับ)
13. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
พื�นที�อาคารเช่า (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
เพิม� ขึ�น
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที�ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

-

147,113
( 390)
146,723

-

-

120,622
( 390)
120,232

45,908
( 333)
45,575

-

39,236
( 333)
38,903
-

101,148

81,329

58
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(มหาชน) และบริ
ษัทษ
ย่อท
บริษทั บริฐิษตัทกิ ฐิรติกจํราจำกั�ดกัด(มหาชน)
และบริ
ั ยย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� วั31นทีธั่ 31นวาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

14. สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ�
ซอฟท์แวร์
สิ ทธิ การเช่า
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

รวม

9,815
9,815
9,815

61,807
6,326
68,133
1,057
69,190

71,622
6,326
77,948
1,057
79,005

8,990
466
9,456
200
9,656

56,286
2,979
59,265
4,198
63,463

65,276
3,445
68,721
4,398
73,119

359
159

8,868
5,727

9,227
5,886
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บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่ อย
(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอยท
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ�
ซอฟท์แวร์
รวม
สิ ทธิ การเช่า
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

7,794
7,794
7,794

60,961
4,091
65,052
65,052

68,755
4,091
72,846
72,846

6,968
466
7,434
200
7,634

55,707
2,624
58,331
2,527
60,858

62,675
3,090
65,765
2,727
68,492

360
160

6,721
4,194

7,081
4,354

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั ซึ� งตัดค่าตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 62.4 ล้านบาทและ 59.1 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั 62.2 ล้าน
บาทและ 56.5 ล้านบาท ตามลําดับ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

15. สิ นทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้เช่ าและสินทรัพย์ ทไี� ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ� งมีสินทรัพย์ที�มีไ ว้เพื�อให้เช่ าซึ� งประกอบด้วยที�ดิ นและอาคารที�บริ ษทั ย่อยโอนมาจาก
สิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ด้วยมูลค่าตามบัญชี ซึ� งมีรายละเอียดดังนี�

ยอดคงเหลือ ณ
วันที� 31 ธ.ค. 2562
ทุน
ที�ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมทุน
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
รายการเคลื�อนไหวในระหว่างปี
เพิม� ขึ�น
ลดลง
โอน

ยอดคงเหลือ ณ
วันที� 31 ธ.ค. 2563

12,800
8,075
20,875

-

-

-

12,800
8,075
20,875

2,762
18,113

405

-

-

3,167
17,708

ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.4 ล้านบาท
ราคาประเมินสิ นทรัพย์ที�มีไว้เพือ� ให้เช่าล่าสุ ดที�ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระซึ� งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลูเอชัน� แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดื อนธันวาคม 2563 มีมูลค่า
ประมาณ 39.4 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ท�ีไม่ ได้ใช้ในการดําเนิ นงานประกอบด้วยที�ดินและอาคารพาณิ ชย์ท�ีบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศข้างต้น
ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานชัว� คราว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ 14.3 ล้านบาท (ส่ ว น
ของเฉพาะบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 5.7 ล้านบาท) ทั�งนี� ราคาประเมิ นสิ นทรัพย์ล่าสุ ดที�ประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ น
ราคาอิ สระ ซึ� งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลู เ อชั�น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด โดยวิธี เปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Market
Approach) ตามรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 85.6 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มีมูลค่า
ประมาณ 39.9 ล้านบาท)
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จำ�กัด (มหาชน)
และบริ
บริษทั ฐิ ตกิบริรษจํัทาฐิกัตดิกร(มหาชน)
และบริ
ษทั ษย่ัทอย่อยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวันวาคม
และ และ
25622562
ที่ 31 ธัน2563
วาคม 2563
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอท
บริษบริ
ทั ษฐิัทตกิ ฐิตริกจํร าจำกั�กัดด(มหาชน)
และบริ
ัย ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั� 31
ธันธัวาคม
2563และและ25622562
นที่ 31
นวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั� นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคาร
รวม

2563
233
154,613
154,846

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
233
6,879
13,952
233
20,831

2562
18,841
144,347
163,188

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ� งประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (ล้านบาท)
เงินกูย้ ืมระยะสั�น (ล้านบาท)
เงินกูย้ ืมระยะสั�น (ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
เงินกูย้ มื ระยะสั�น (ล้านกีบ)

2563
188.00
2,145.00
8.12
17,000.00

2562
188.00
2,145.00
8.58
17,000.00

เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 3.05 ถึงร้อยละ 5.95 ต่อปี ในปี 2563 และร้อยละ 4.64 ถึ งร้อยละ 6.30 ต่อ
ปี ในปี 2562 นอกจากนี� บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขของวงเงินกูย้ ืมตามที�กาํ หนดไว้ซ�ึ งรวมถึงการรักษาอัต ราส่ ว น
หนี�สินต่อส่วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชีขา้ งต้นบางส่วนคํ�าประกันโดยกรรมการบางท่านของกลุ่มบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชี ของบริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่ งคํ�าประกันโดยบัญชีเงินฝากประจําตามที�กล่าวในหมายเหตุ 9
17. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุ ทธิ

เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
หัก ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)
2563
2562
250,069
314,310
( 196,297)
( 239,475)
53,772
74,835
62
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (1) บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชามีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างกับธนาคารต่างประเทศ
สามแห่ งและสองแห่ ง ตามลําดับ เป็ นจํา นวนเงินรวม 8.303 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 10.250 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ (วงเงินรวม 31 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ สิ�นปี 2563) ซึ� งคํ�าประกันเต็มจํานวนโดยบริ ษทั
เงินกูย้ ืมนี�มีอตั ราดอกเบี�ยสู งกว่า LIBOR ร้อยละ 2.5 และ 4 ต่อปี โดยดอกเบี�ยครบกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาสส่ วน
เงินต้นครบกําหนดชําระในระหว่างปี 2564 จนถึ งปี 2565 และ (2) บริ ษทั ย่อยในประเทศลาวมี เงินกูย้ ืมระยะยาวคงค้าง
กับธนาคารต่ างประเทศแห่ งหนึ� งเป็ นจํา นวนเงิ นรวม 200 ล้านกี บและ 1,000 ล้านกี บ ตามลําดับ ภายใต้วงเงิ นกู ้ยืม
จํานวน 8,000 ล้านกีบ ซึ� งคํ�าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยบริ ษทั เงินกูย้ ืมนี� มีอตั ราดอกเบี�ยสู งกว่า LIBOR ร้อยละ
4 ต่อปี โดยดอกเบี�ยครบกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาสส่วนเงินต้นครบกําหนดชําระในปี 2564
18. หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า
2563 (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
หนี�สินตามสัญญาเช่า
- ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
- ครบกําหนดชําระภายในสองถึงห้าปี
รวม
หัก ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ จากดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
หัก ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สุ ทธิ

41,224
47,967
89,191
( 5,961)
83,230
( 37,724)
45,506

35,176
38,387
73,563
( 4,775)
68,788
( 32,303)
36,485

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนี�สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการจ่ายชําระค่าเช่ าในงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 46.7 ล้านบาทและในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินประมาณ 40.8 ล้านบาท
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิ ตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อย่ย อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิษตัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อยย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31
นวาคม
2562
วันทีธั่ 31
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

กลุ่มบริ ษทั มีรายจ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�นในงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 4.0 ล้านบาทและในงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.9 ล้านบาทซึ� งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ� งของ “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร”
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2563
ดอกเบี�ยจ่ ายตัดบัญชี ในงบการเงินรวมจํานวนเงินประมาณ 5.8 ล้านบาทและในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั จํานวนเงิน
ประมาณ 4.9 ล้านบาทแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ�งของ “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2563
19. หุ้นกู้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ช่วงเวลาจ่าย
อัตราดอกเบี� ย
จํานวนหน่วย
ดอกเบี� ย
(หน่วยละ 1,000 บาท)
ต่อปี (ร้อยละ)
ทุกครึ� งปี
2.83
1,000,000
ทุกครึ� งปี
2.56
800,000
ทุกครึ� งปี
2.27
600,000
ทุกไตรมาส
2.64
70,000
ทุกครึ� งปี
2.70
400,000

วันที�ออกหุ น้ กู้ / ปี ที�ไถ่ถอน
28 กุมภาพันธ์ 2560 / 2563
18 สิ งหาคม 2560 / 2563
23 กุมภาพันธ์ 2561 / 2564
5 กันยายน 2561 / 2564
19 กรกฎาคม 2562 / 2565
รวม
หัก ส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
สุ ทธิ

พันบาท
2563
600,000
70,000
400,000
1,070,000
( 670,000)
400,000

2562
1,000,000
800,000
600,000
70,000
400,000
2,870,000
( 1,800,000)
1,070,000

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มี วงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนเงินรวม 7,450 ล้าน
บาทซึ� งได้รับอนุมตั ิโดยที�ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในเดือนกันยายน 2560 เมษายน 2561 และ 2562
ภายใต้ขอ้ กําหนดของการออกหุ น้ กู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้ซ� ึ งรวมถึ งการรักษาอัตราส่ วนหนี� สินต่อ
ส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

20. หนีส� ิ นผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากประมาณการหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ� งผ่านการประเมินข้อมูล
และคํานวณใหม่โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี 2563 รายการเคลื�อนไหวของหนี� สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานสําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี�

หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที� 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี�ย
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที�รบั รู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์ของพนักงานที�จ่ายชําระในระหว่างปี
หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
2563
2562
36,625
31,666
30,919
26,149
2,933
2,303
2,543
1,974
9,088
7,666
674
1,121
571
947
5,312
4,566
8,919
12,512
7,680
10,587
(13,653)
( 7,553)
(12,518)
( 5,817)
31,891
36,625
26,081
30,919

สมมติฐานที�สาํ คัญซึ� งใช้ในการคํานวณหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามที�แสดงข้างต้นมีดงั นี�
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.50 และ 2.10 ต่อปี (ร้อยละ 2.71 ต่อปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562)
อัตราการขึ�นเงินเดือน
ร้อยละ 5.90 และ 6.74 ต่อปี (ร้อยละ 5.66 ต่อปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 67 ต่อปี และ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี (ร้อยละ 0 ถึงร้อย
ละ 22 ต่อปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในปี 2563 ในงบการเงินรวมประกอบด้วย
(1) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,707 พันบาท (2) ขาดทุนจากการ
ปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,589 พันบาทและ (3) กําไรจากการเปลี� ยนแปลงของสมมติฐานเชิ ง
ประชากรศาสตร์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 984 พันบาท
ขาดทุนจากการวัดมู ลค่าประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยข้างต้นในปี 2563 ในงบการเงิน เฉพาะบริ ษทั
ประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,307 พันบาท (2)
ขาดทุนจากการปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,159 พันบาทและ (3) กําไรจากการเปลี�ยนแปลงของ
สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 900 พันบาท
65
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ด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั บริฐิษตัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31
นวาคม
2562
วันทีธั่ 31
ธันวาคม2563
2563 และ
และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ทั�งนี� การเปลี� ยนแปลงของสมมติ ฐานที�สําคัญข้า งต้นอาจมี ผลต่ อความอ่อนไหวของยอดคงเหลื อของประมาณการ
หนี� สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ� งอาศัยข้อมู ลตามรายงานการคํานวณของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ดังต่อไปนี�

สมมติฐานที�สาํ คัญ
อัตราคิดลด
(เพิม� ขึ�น/ลดลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ�นเงินเดือน
(เพิม� ขึ�น/ลดลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เพิม� ขึ�น/ลดลงร้อยละ 1)

หนี�สินอาจเพิม� ขึ�น (ลดลง) จากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�สาํ คัญ (พันบาท)
หากสมมติฐานเพิม� ขึ�น
หากสมมติฐานลดลง
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
( 1,210)

( 1,089)

1,286

1,157

1,339

1,201

( 1,272)

( 1,141)

( 3,149)

( 2,830)

3,532

3,207

ในระหว่างปี 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้อนุมตั ิและเห็ นชอบให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในบางเรื� องซึ� งรวมถึงการเพิ�มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที�ทาํ งานมาเป็ นระยะเวลาตั�งแต่ 20 ปี ขึ�นไปจากเดิมเท่ากับ
อัตราค่าจ้างจํานวน 300 วันเป็ นอัตราใหม่เท่ากับ 400 วันซึ� งต่อมาได้ถูกประกาศกําหนดเป็ นกฎหมายในช่วงต้นเดือน
เมษายน 2562 และมีผลบังคับใช้ในช่ว งต้น เดื อนพฤษภาคม 2562 ทั�งนี� ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษัทได้ใ ช้ดุลยพินิจ
พิจารณาแล้วว่าการแก้ไขโครงการผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว (การแก้ไขกฏหมาย) ได้เกิดขึ�นและมีผลบังคับใช้
ในไตรมาสที� 2 ของปี 2562 กลุ่มบริ ษทั จึงบันทึกต้นทุนบริ การในอดีตส่ วนที�เป็ นผลจากการแก้ไขโครงการซึ� งมีจาํ นวน
ประมาณ 9.1 ล้านบาทในงบการเงินรวมและ 7.7 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในไตรมาสที� 2 ของปี 2562 โดย
แสดงรายการเป็ นส่วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี 2562
21. ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นและสํารองตามกฎหมาย
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที�บริ ษทั มหาชนเสนอขายหุ น้ สู ง
กว่ามูลค่าหุน้ ที�จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี� ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นี� จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั มหาชนจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“ทุนสํารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าสํารองดังกล่าวมี จาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
22.

รายได้ อ�ืน
พันบาท
งบการเงินรวม

หนี�สูญรับคืน
รายได้ค่าติดตาม
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าปรับชําระเงินล่าช้า
รายได้ค่าธรรมเนี ยม
รายได้ค่าทําสัญญา
ดอกเบี�ยรับ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
อื�น ๆ
รวม
23.

2563
240,576
96,989
87,132
39,660
25,455
12,809
9,320
29,181
541,122

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
237,861
258,542
95,691
146,168
84,749
146,377
32,780
61,339
25,118
35,909
12,767
38,047
39,883
40,968
31,878
15,053
24,870
23,225
585,597
765,628

2562
259,767
147,432
149,749
62,652
36,135
38,169
9,091
28,120
731,115

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พันบาท
งบการเงินรวม
2563

หนี�สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�
การค้า
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าซ่ อมรถยึดและกําไรขาดทุนจากการขายรถยึด
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าบริ การระบบเชื�อมต่อ
ค่าจ้างติดตามหนี�
ค่าเผือ� การลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขายลดลง

639,724
613,972
238,401
139,110
92,286
73,309
28,163
( 53,535)

2562
1,093,853
749,152
450,584
239,578
54,061
125,318
29,430
( 5,987)

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
531,149
512,540
240,395
124,423
82,394
66,713
25,494
108,664
( 53,681)

1,040,585
640,718
469,220
236,746
45,214
117,935
26,111
85,172
( 5,987)
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�กัด (มหาชน)
และบริษษท
บริษทั ฐิตบริกิ ษรัทจํฐิาตกัิกดร จำ(มหาชน)
และบริ
ั ัทย่ย่ออยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธัวันนทีวาคม
25632563
และและ2562
่ 31 ธันวาคม
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

24. ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที�ประกาศใช้ในประเทศไทยและกัมพูชามีอตั ราเดี ยวกันคือร้อยละ 20 ส่ วนประเทศลาวอัตรา
ร้อยละ 24 และประเทศพม่าอัตราร้อยละ 25
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที�บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่าย (รายได้) สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้ว ย
รายการดังนี�
พันบาท
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ที�คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี
ผลกระทบจากรายการที�ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมา
ผลกระทบจากรายการที�สามารถหักเป็ นรายจ่ายทาง
ภาษีได้เพิ�มเติม
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ที�คาํ นวณจากกําไรทาง
ภาษี
ภาษีเงินได้ของรายการขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง (เพิม� ขึ�น)
ภาษีเงินได้ที�แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562
56,097
67,802
10,127
19,112

2563
94,679
32,593

2562
126,414
20,972

( 3,682)

-

-

-

( 51,796)

( 8,706)

( 51,528)

( 3,475)

71,794
1,062
30,937
103,793

138,680
( 15,340)
123,340

14,696
913
37,447
53,056

83,439
( 15,240)
68,199

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทย่อยในประเทศแห่ งหนึ� งมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปเป็ นจํานวนเงินประมาณ
24.0 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะใช้เป็ นเครดิตภาษีได้ในระหว่างปี 2564 ถึง 2567
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้รอการตัด บัญ ชี ที� แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที� 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วยรายการดังนี�
พันบาท
งบการเงินรวม
ผลกระทบของรายการซึ� งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
- ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
- ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการ
ขาย
- หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
- หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
รวม

2563

2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2563
2562

108,234

129,932

100,199

128,383

5,779

16,485

5,749

16,485

6,351
2,441
122,805

7,325

5,216
2,441
113,605

6,184

153,742

151,052

25. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น เมื� อวันที� 23 เมษายน 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีม ติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั จ่ า ยเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท เป็ นเงินรวม 275 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2563
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น เมื� อวันที� 25 เมษายน 2562 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิให้บริ ษทั จ่ า ยเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็ นเงินรวม 225 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื�อวันที� 15 พฤษภาคม 2562
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�กัด (มหาชน)
และบริษษท
บริษทั ฐิ ตบริกิ ษรัทจํฐิาตกัิกดร จำ(มหาชน)
และบริ
ั ัทย่ย่ออยย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธัวันนทีวาคม
25632563
และและ2562
่ 31 ธันวาคม
2562
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิตษัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อยย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

26. ข้ อมูลทางการเงินที�สําคัญจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํา ไรขาดทุนเป็ นข้อมูล ทางการเงิ นที� สําคัญและเป็ นข้อมูลหลักของกลุ่ มบริ ษทั ซึ� งถู ก
นําเสนอให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุดด้านการดําเนิ นงานอย่างสมํ�าเสมอและถูกใช้ในการประเมิ นผลการดําเนินงาน
ของส่ ว นงาน อย่างไรก็ดี กลุ่ มบริ ษทั มีส่ วนงานดําเนิ น งานหลัก (ซึ� ง เป็ นส่ ว นงานที� รายงานเป็ นการภายใน) ในเชิ ง
ผลิตภัณฑ์เพียงส่ วนงานเดียวคือ การให้เช่าซื� อรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้ารายย่อยทัว� ไป ในขณะที�ธุรกรรมการ
ให้กยู้ มื เงินและ Nano Finance / Microfinance แก่ลูกค้ารายย่อยทัว� ไปนั�นมีสัดส่ วนที�ไม่เป็ นสาระสําคัญเมื�อเปรี ยบเทียบ
กับปริ มาณและกิจกรรมทางธุรกิจทั�งหมด ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานเชิงผลิตภัณ ฑ์และ
ลูกค้ารายใหญ่ไว้ในงบการเงินนี�
ข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนงานดําเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม (พันบาท)

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อ
รายได้อ�ืนๆ
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี

ในประเทศ
1,519,311
547,202
2,066,513
( 1,817,050)
249,463

2563
ต่างประเทศ
474,244
7,396
481,640
( 361,114)
120,526

รวม
1,993,555
554,598
2,548,153
( 2,178,164)
369,989

ในประเทศ
2,506,797
752,267
3,259,064
(2,974,667)
284,397

2562
ต่างประเทศ
459,804
275
460,079
( 258,107)
201,972

รวม
2,966,601
752,542
3,719,143
(3,232,774)
486,369

2562
ต่างประเทศ
1,399,224
619,661

รวม
9,163,322
3,878,465

งบการเงินรวม (พันบาท)

สิ นทรัพย์รวมตามส่วนงาน
หนี�สินรวมตามส่ วนงาน

ในประเทศ
5,986,519
1,435,517

2563
ต่างประเทศ
1,370,307
565,027

รวม
7,356,826
2,000,544

ในประเทศ
7,764,098
3,258,804
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กัด (มหาชน)และบริ
และบริษษัทท
บริษทั ฐิบริตษกิ ัทรฐิจํติกากัร ดจำ�(มหาชน)
ั ย่อย่ยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันธัทีน่ 31วาคม
2563
ธันวาคม
2563และ
และ 2562
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื �อ - ต่ างประเทศ

ในประเทศกัมพูชา
ในประเทศลาว
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
2563
2562
383,633
358,859
90,611
100,945
474,244
459,804

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใด ๆ ที�ต�งั อยู่ในประเทศอื�นนอกเหนือจากประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชา ลาวและพม่ามี สินทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ� งมี มูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 23.9 ล้านบาทและ 2.1 ล้านบาทและ 0.2 ล้านบาท ตามลําดับ แสดงไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 : 25.4 ล้านบาท 3.2 ล้านบาทและ 0.2
ล้านบาท ตามลําดับ)
รายได้อื�น ๆ จําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซึ� งเกื อบทั�งหมดเกิ ดขึ�นในประเทศ) ได้รวมรายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้าที�
มิใช่ส่วนของกิจกรรมหลักทางธุรกิจซึ� งรายได้ดงั กล่าวมีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายการดังนี�

ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง

งบการเงินรวม (พันบาท)
2563
2562
262,026
434,137
-

รายได้อ�ืน ๆ ระหว่างส่ วนงานจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (เรี ยกเก็บจากส่ วนงานในประเทศไปยังส่ วนงานต่างประเทศ)
ก่อนการตัดรายการเพื�อจัดทํางบการเงินรวมมีดงั นี�
พันบาท
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี�ยรับ
รวม

2563
31,878
24,144
56,022

2562
15,053
23,218
38,271
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ษัทย่อษยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริ
ั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันทีวั�น31
ธันวาคม 2563 และ 2562
ที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

27. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย� วกับเครื� องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่มบริ ษัทมี ความเสี� ยงจากการให้สินเชื� อ จากอัตราดอกเบี�ย และจากอัตราแลกเปลี� ยนเงิ นตราต่างประเทศซึ� งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการใช้เครื� องมื อทางการเงินที�เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื�อการป้องกัน
ความเสี� ยงหรื อเพื�อใช้ในทางค้าหรื อหากําไรและไม่มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบริ หารความเสี� ยงเกี�ยวกับเครื� องมื อ
ทางการเงินที�สาํ คัญในระหว่างปี 2563 และ 2562
ความเสี� ยงจากการให้ สินเชื� อ
ความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อ เกิ ดจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ทําให้กลุ่มบริ ษทั เกิดความสู ญเสี ย
ทางการเงินได้ เพื�อป้องกันความเสี� ยงนี� กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื�อที�รัดกุม มีการติดตามเร่ งรัดการชําระหนี� จาก
ลูกหนี�อย่างสมํ�าเสมอ มีฐานของลูกค้าที�หลากหลาย มี เงินมัดจํารับ เงินรับชัว� คราว และมี สินทรัพย์ท�ีให้เช่าซื� อหรื อเคย
ให้เช่าซื� อเป็ นหลักประกัน (ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื ) ดังนั�น ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที�จะ
เกิ ดขึ�นจริ งอย่างมีนยั สําคัญสําหรับเงินฝากธนาคารและจากการเรี ยกเก็บหนี� จากลูกหนี�ต่างๆ เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญ ชี ท�ี
ได้แสดงไว้แล้วในงบการเงินนี�
ความเสี� ยงของอัตราดอกเบีย�
ความเสี� ยงของอัตราดอกเบี�ยเกิดจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย กลุ่มบริ ษทั คาดว่าความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยมี
จํานวนไม่เป็ นนัยสําคัญ เนื� องจากเงินฝากบางส่ วนเป็ นบัญชี กระแสรายวัน ส่ วนเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
เงินให้กยู ้ มื เงินกูย้ มื หนี�สินตามสัญญาเช่าและหุน้ กูม้ ีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ที�ใกล้เคียงหรื ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด
ข้อมูลเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ยและระยะเวลาครบกําหนดที�สาํ คัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในส่ วนต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน
นี�
ความเสี� ยงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ม บริ ษทั มี รายการบัญชี บางรายการเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ� งส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นลงทุน ในบริ ษทั ย่อยซึ� งประกอบ
กิจการในต่างประเทศทําให้เกิดความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื� อว่าความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนเงินตราต่า งประเทศไม่เป็ นนัยสําคัญเนื� องจากกลุ่ ม
บริ ษทั มีรายการธุรกรรมที�เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่มากนักเมื�อเปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนของธุรกรรมโดยรวม จึงไม่ได้มี
การใช้เครื� องมือทางการเงินเพือ� ป้ องกันความเสี�ยงดังกล่าวไว้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุม่ บริ ษทั ไม่มี สินทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ นที� มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั�งที�เกิดขึ� นประจําหรื อเกิดขึ�นไม่ประจํา) ดังนั�น จึงไม่มีขอ้ มูลที�ตอ้ งเปิ ดเผยเกี�ยวกับเทคนิคการประเมิ น
มูลค่าและข้อมูลที�บริ ษทั นํามาใช้ในการพัฒนาการวัดมูลค่าต่างๆ
อย่างไรก็ดี สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงิ นที�สําคัญซึ� งไม่ ได้วดั มู ลค่ าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที� 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีมูลค่ายุติธรรมที�เกี�ยวข้องดังนี�
รายการในงบการเงิน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
ลูกหนี� สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบ
อาชีพ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น
รายการในงบการเงิน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น

รายการในงบการเงิน
หุ น้ กู้

มูลค่ายุติธรรมในงบการเงิ นรวม (ล้านบาท)
2563
2562
5,173.8
8,603.9
284.7
270.1
21.4
26.9

0.5
50.2

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ล้านบาท)
2563
2562
3,724.0
6,830.0
267.5
254.6
26.9
50.2
มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ล้านบาท)
2563
2562
1,074.8
2,884.6

ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 3
(กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี� ยในท้องตลาดสําหรับ
ลักษณะสิ นเชื�อที�ใกล้เคี ยงกัน)

ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 3
(กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี� ยในท้องตลาดสําหรับ
ลักษณะสิ นเชื�อที�ใกล้เคี ยงกัน)

ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 2
(ราคาที�ประกาศและอ้างอิงไว้โดย
สมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย)

นอกเหนื อจากรายการตามที�กล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ สมมติ ฐานดังต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี� สินทางการเงิน (ข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากกับสถาบันการเงิ นที� มีภ าระคํ�าประกัน เงินเบิกเกินบัญชี ลูกหนี� และเจ้าหนี� การค้า ลูกหนี� และ
เจ้า หนี� อื�น เงิ นให้กูย้ ื มและเงิ นกู้ยืมและหนี� สิ น ตามสั ญญาเช่ ามี มู ลค่ าตามบัญ ชี ที� ไม่ แตกต่ า งจากมู ลค่ ายุติธ รรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เนื�องจากสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินเหล่านี�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั�นหรื อมีอตั ราดอกเบี� ยคงที� ที�ใกล้เคี ยงกับ อัตราท้องตลาด
หรื ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด
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ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิษตัทกิ ฐิรตจํิกรากัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทัอยย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
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(มหาชน) และบริ
ษัทย่ษอยท
บริษบริทั ษฐิัทตฐิกิ ตริกรจํจำา�กักัดด (มหาชน)
และบริ
ั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

28. ภาระผูกพันตามสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาบริ การซึ� งเกี�ยวเนื� องกับสัญญาเช่ าพื�นที�อาคารเพื�อใช้เป็ น
สํานักงานและสาขาโดยมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าบริ การดังนี�

ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ�งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
(ล้านบาท)
11.1
6.3
17.4

29. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สําคัญของกลุ่มบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ�ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้าง
ของเงินทุนที�เหมาะสมและการดํารงไว้ซ� ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื�อง
ต่อไปได้ตามปกติ ทั�งนี� กลุ่ม บริ ษทั ไม่มีการเปลี� ยนแปลงที�สําคัญใดๆ เกี� ยวกับนโยบายในการบริ ห ารจัดการทุนใน
ระหว่างปี 2563 และ 2562
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากับ 0.37 : 1.00 และ 0.73 : 1.00 ตามลําดับ
(ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 0.46 : 1.00 และ 0.85 : 1.00 ตามลําดับ)
30. กองทุนสํ ารองเลีย� งชีพของพนักงานซึ�งจดทะเบียนแล้ ว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื�นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน
ตามข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดื อนพนัก งาน กองทุนสํารองเลี� ยงชี พพนักงานจะจ่ ายเงินทุนเลี� ยงชี พ แก่ พนัก งานตามเงื�อนไขที�ระบุไ ว้ใน
ข้อบังคับของกองทุน
ส่ วนที�กลุ่มบริ ษทั จ่ ายเงินสมทบซึ� งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 มีจาํ นวนเงินรวมปี ละประมาณ 0.4 ล้านบาท (ส่วนของเฉพาะบริ ษทั มีจาํ นวนเงินเดียวกัน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

31.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2563 แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.42 บาท เป็ นเงินรวม 210 ล้านบาท ซึ� งจะถูกนําเสนอ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั�งถัดไปที�จะเกิดขึ�นในเดือนเมษายน 2564 โดยกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที� 13 พฤษภาคม
2564
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี� ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564

75

| รายงานประจ�ำปี 2563 > บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) |

ด (มหาชน) และบริ
บริษทั บริฐิษตัทกิ รฐิตจํิการกัจำด�กั(มหาชน)
และบริษัทษย่ทั อยย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31วันทีธั่ น31วาคม
2563 และ 2562
ธันวาคม 2563 และ 2562
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AUDIT COMMITTEE REPORT
The Audit Committee of Thitikorn Public Company
Limited (“TK”) consists of three qualified Independent directors
with experiences in finance, accounting and management,
namely, Mr. Apichart Kasemkulsiri, the President of Audit
Committee, Mr. Kanich Punyashthiti and Mr. Surin Dhammanives,
the Audit Committee Members. All three Independent
Directors do not have any management role nor employed
by TK. Mrs. Cholticha Yodsri, Head of Internal Audit Division
is a Secretary to the Audit Committee.
The Audit Committee performs the tasks independently
as assigned by the Board of Directors and according to the
Audit Committee Charter, which is in accordance with the
best practices of the Securities and Exchange Commission by
reviewing and driving the Company to comply with good
corporate governance principles with adequate risk management
and internal control systems, as well as efficient and effective
internal audit.
During 2020, the Audit Committee had 4 meetings with
the presence of all three committee members in every
meeting. Moreover, the Audit Committee also discussed and
exchanged views with the management, internal audit officer
and the external auditors regarding the internal audit reports,
the financial statements reviewing and the opinion of the
external auditor on the Company’s financial statements
preparation. The results of every meeting were reported to
the Company’s Board of Directors for their acknowledgement
and consideration.
The key duties and responsibilities of the Audit Committee
are summarized as follows:
1. Review of the financial statements
The Audit Committee reviewed the Company’s quarterly
financial statements and consolidated annual financial
statements for year 2020 together with the management and
the external auditor by giving priority on the accuracy of the
financial statements, the adjustments which materially
affected the financial statements, appropriate accounting
records and adequate audit evidence, the accurate, complete
and sufficient disclosure of information with respect to auditor’s
independence to ensure that the financial statements were
prepared in accordance with the legal requirements and in
conformity with the generally accepted accounting standards
and the financial reporting standards, with reliability in a
timely manner for the benefit of information users for making
decision.

For the year 2020, the auditor concluded that there
are no material findings or suspicious transactions. The Audit
Committee is of the opinion that the financial reporting
systems are appropriate and in conformity with the financial
reporting standards.
2. Review of disclosure of connected transactions and
potential conflicts of interest
The Audit Committee has examined and reviewed the
intercompany transactions that might have occurred among
the Company’s group which may represent conflicts of interest
in compliance with the requirements of the Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
The Audit Committee is of the opinion that such transactions
were part of the normal course of business and reasonable
with fair conditions, and in the best interests for the Company.
3. Review of internal control system
The Audit Committee has regularly reviewed internal
control system in cooperation with the internal audit officer
and the auditor in accordance with assessment results and
approved annual audit plan to ensure that the Company’s
internal control system is sufficient. Priority has been given
to the areas of operations, resources utilization, assets
management, assets safeguarding, prevention or reduction
of errors, damages or frauds, reliability of financial statement
as well as comply with all applicable laws and relevant
regulations.
The Audit Committee reviewed the internal control
systems of the Company and revealed that the appropriate
and adequate internal control are in place and found no
significant flaws which is consistent with the results reported
by the external auditors and the office of internal audit.
In addition, the Audit Committee reviewed results of the
management’s assessment on adequacy of the Company’s
internal control in accordance with the SEC’s and the SET’s
guidelines and constituted sufficient grounds to be confident
that the Company’s internal control was sufficient and effective.
4. Oversee the risk management
Having realized the importance of risk management,
the Board of Directors, the Risk Management Committee and
Executives assessed the effectiveness and appropriateness
of the risk management to be in line with the changing internal
and external environment and potential impact on the
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7. Selection of the auditors
The Audit Committee have a role to make recommendations
on the appointment or terminating of the external auditor.
For 2021, the Audit Committee proposes for the approval of
the Board of Directors and the Annual General Shareholders’
Meeting 2021 the appointment of Mr. Methee Ratanasrimetha,
Certified Public Accountant registration No. 3425 or Mr. Pisit
Chiwaruangroch Certified Public Accountant registration
No. 2803 or Ms. Kornthip Wanichwisedkul, Certified Public
Accountant registration No. 6947 from M.R. & Associates
5. Review of good corporate governance and compliance Co., Ltd. (qualified under the regulations of the Office of
with laws and regulations
Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of
The Audit Committee reviewed the Company’s operations Thailand) to serve as the independent auditor with the audit
to ensure that they were strictly in compliance with the compensation in the amount of Baht 3,340,000.
Securities and Exchange Act, the regulations of the Stock
Exchange of Thailand and other laws relating to the business 8. Audit Committee’s Performance Evaluation
The Audit Committed conducted self-assessment in
operations. The Audit Committee reviewed to ensure that
adequate complaint-making and whistle-blowing procedures which the assessment results of fiscal year 2020 for the group
are put in place in compliance with the corporate governance was at “Excellent” level and was presented to the Board
principles and enforced fair treatment for all with procedures of Directors for acknowledgment. In summary, the Audit
for protecting whistleblowers and respondent. The Audit Committee performed their duties fully according to the
Committee views that there was no essential issue relating Audit Committee Charter by applying various fields of
to the violation of laws and regulations stipulated by the knowledge and abilities in response to the business operations
Stock Exchange of Thailand and other related Government with due care, prudence and independence, in providing
opinions and suggestions on the Company’s financial
supervision agencies.
information, sufficient and proper of internal control system,
review of connected transactions and sufficient disclosure of
6. Oversee and monitor the internal control matters
The Audit Committee reviewed and approved the information complied with applicable laws and regulations
annual internal audit plan, monitored the operations as per relating to the business operations in all respects.
the approved work plan, sampling check certain items in the
On behalf of the Audit Committee
financial statements and provided suggestions and follow up
on rectification on material issues in order to enhance the
efficiency of the internal audit system to be complied with
the corporate governance principles. The Audit Committee
views that the internal audit system of the Company is
appropriate, sufficient and effective as well as encourages
continuously develop to ensure that the internal audit
Mr. Apichart  Kasemkulsiri
department has the necessary resources to perform internal
President of the Audit Committee
audits in accordance with standards at all times.
February 23, 2021
Company’s business in order to manage significant risks to an
acceptable level. The Audit Committee oversighted and
reviewed the assessment results from the Risk Management
Committee continuously and provided directions and
suggestions as well as reviewed the progress of the risk
management from the relevant department and/or the working team to ensure that the Company’s risk management
could prevent and mitigate the impacts which may affect the
operating results of the Company to an acceptable level.
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Strategy and Business Model
1. Strategy and Business Model
Business objectives
The Company’s main focus is motorcycle hirepurchase 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 hirepurchase 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. 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. In 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 motorcycle
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.
Thitikorn Plc. continues expanding into ASEAN to
achieve its goal of being leading company in region. 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. In addition, the Company applied for permission
from The Financial Regulatory Department (FRD) to establish
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co.,Ltd. (holding 99.00% in
paid-up capital) in The Republic of The Union of Myanmar.
On 29 April 2019, Financial Regulatory Department (FRD)
approved establishing of three branches in Bago Region, of
which a branch in Monyo has been opened. In 2020, six new
branches were established under the subsidiary company,
Suosdey Finance Plc., namely, Kampong Thom, Kampot,
Banteay Meanchey, Takao, Pursat and Kampong Chhnang
which resulted in the total of twelve branches. The Company
has been granted permission from Bank of the Lao PDR on
increasing capital from Kip 10,250,000,000 to Kip 15,250,000,000
and has applied for permission to establish three new branches
namely, Pakse, Xieng Khouang, and Udomchai, therefore by
the end of 2020 there would be totaling three branches
under the subsidiary company, Sabaidee Leasing Co., Ltd..
From the resolutions of the Annual General Meeting of
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At the end of 2020, hire-purchase receivables of the
three overseas subsidiaries increased 13.8% to total of Baht
1,062.2 million or 26.2% of total motorcycle hire-purchase
receivables. The company was unable to achieve the targeted
for oversea expansion to reach 50% of total hire-purchase
receivables by the end of 2020, due to the COVID-19
pandemic. The Company expects to achieve this target in
the year 2022, once the situation is resolved.

The shareholding structure of the Group is presented as follows;

Thitikorn Plc.
Motorcycle hire-purchase service provider
in Bangkok metropolitan and other provinces
in every region of Thailand

99.99%

99.99%

99.99%

C.V.A. CO., Ltd.

Chayapak Co., Ltd.

TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

Debt collection service
provider

Automobile and Motorcycle
hire-purchase service provider
Bangkok metropolitan

Nano Finance in Thailand

99.95%

86.89%
Suosdey Finance PLC

Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Motorcycle and automobile
hire-purchase provider
in Cambodia

Motorcycle and automobile
hire-purchase provider
in Laos

99.00%
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
Microfinance in Myanmar
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shareholders 2020 of Thitikorn Plc., on 23 April 2020, the AGM
approved the acquisition of the business of Myanmar Finance
International Limited (MFIL) which is a lending service provider
in Myanmar, to achieve dramatic oversea growth by the end
of 2020. But the fact of uncontrollable COVID-19 second wave
pandemic in Myanmar is severe epidemic, which caused the
MFIL acquisition plan to be decelerated until the situation is
resolved.
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NATURE OF BUSINESS
Thitikorn Group includes Thitikorn Public Company
Limited and its subsidiaries, namely C.V.A Co., Ltd., Chayapak
Co., Ltd., Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co., Ltd.,
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd. and Mingalaba Thitikorn Microfinance
Co., Ltd. Thitikorn Group’s core business is a hire-purchase
service provider for both motorcycle and automobile. In 2020,

Business Group/operated by

% share
holding

the Group’s revenues breakdown for motorcycle hirepurchase: automobile hire-purchase: loans: others income
shown 77.6: 0.6 : 0.5: 21.3
Revenue structure for Group of Companies
Revenue breakdown structure for the years 2018-2020
are categorized as follows:

Consolidated
2020
THB
%
Million

Consolidated
2019
THB
%
Million

Consolidated
2018
THB
%
Million

1. Motorcycle Hire-purchase							
Thitikorn Plc.
Chayapak Co., Ltd.		
99.99						
Suosdey Finance PLC		
99.95
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
86.89						
		
Total revenue		
1,977.3
77.6 2,945.8
79.2 3,141.3
81.1
2. Automobile Hire-purchase							
Chayapak Co., Ltd.		
99.99						
		
Total revenue		
16.3
0.6
20.8
0.5
29.0
0.8
3. Loans							
Thitikorn Plc.
Chayapak Co., Ltd.		
99.99
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.		
99.99
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.		
99.00
		
Total revenue		
13.3
0.5
17.2
0.5
21.8
0.6
4. Others							
Sales of products			
0.2
0.01
4.3
0.1
9.7
0.2
Fee income			
39.7
1.6
62.6
1.7
52.8
1.4
Bad debt recovery			
240.6
9.4
259.7
7.0
224.1
5.8
Other			
260.8
10.2
408.7
11.0
393.1
10.1
		
Total revenue		
541.3
21.3
735.3
19.8
679.7
17.5
Grand total			
2,548.2 100.0 3,719.1 100.0 3,871.8 100.0

		

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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1. Thitikorn
2. Hi-Way
3. Group Lease
4. Thanaban
5. AYUDHYA Capital
6. Thanachart
7. Inter Bangchak
8. Others

23,680 20.27
19,951 17.08
13,972 11.96
13,799 11.81
15,451 13.22
3,339
2.86
1,742
1.49
24,907 21.32
116,841 100.00

2011
2009
2010
2008
units
%
units
%
units
%
units
%
units
%
43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89
35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16
24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612
9.04
24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040
9.59
18,371
9.80 17,927
8.79 17,237
8.62 26,215 10.04
5,593
2.98
6,621
3.25 10,388
5.19 26,429 10.12
2,053
1.10
1,869
0.92
3,596
1.80
6,395
2.45
33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71
187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00

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

2. 	Automobile Hire-purchase business
Since 2001, various financial institutions start
providing automobile hire-purchase due to high growth in
automobile sale together with excess liquidity in financial
system that pressure average interest rate charge down to
2.45-3.8% per annum for new passenger vehicle and 2.7-3.2%
per annum for new commercial vehicle. While interest rate
for second-handed automobile is ranging from 4.0-5.5% per
annum depend on automobile model, age of the vehicle and
customer profile such as personal income, occupation, and
living areas of both customer and guarantor. With those
factors, it forces some financial institution to provide more
loans to second-handed automobiles to enhance margins.
• Competitive Strategies
TK provides several services to satisfy different
customer needs as follows:
1. Fast service with accuracy and efficiency
		 TK has on site credit officers to provide service
for customers at 587 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 48 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 Hirepurchase 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
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age of the vehicle including qualifications of customers and
guarantors.
• Distribution channel
To approve the hire-purchase contract, the customer
can apply for service through 3 different channels such as:
1. Contact dealers or sub-dealers alliances
2. Contact credit officer
3. Contact company headquarter or branches
Approximately 95% of the Company business came
from dealers and sub dealers under win-win strategy for all
parties while good relationships have been maintained.
As a result, numbers of business alliance have been increased
annually.
Since 2001, the Company has gradually increased
number of branches from 27 branches at the end of 2001 to
75 branches in 2020 covering 57 provinces in every region of
Thailand.
• Industry trend  
In 2012, both domestic motorcycle and automobile
sales have reached its new record high at 2,125,646 units in
motorcycle sales and 1,434,669 units in automobile sales as
a direct result from the government programs such as first
time car buyer scheme and rice pledging scheme. Since 2012,
domestic motorcycle sales had declined for three consecutive
years from 2013 to 2015 and rebound to grow in the next
two consecutive years from 2016 to 2017 prior to returning
to decline for three consecutive years from 2018 to 2020.
Domestic automobile sales had declined for four consecutive
years from 2013 to 2016 and return to growth for two
consecutive years from 2017 to 2018 prior to returning to
decline consecutively during the past two years, resulted
by the trade war between The United States of America
and People’s Republic of China which occurred from
The American First policy of The President Donald Trump.
Thailand’s export sector which accounted for 70% of
GDP has been directly affected during the past five years.
In addition, Thai Baht currency has steadily strengthened
from an average of Baht 35.26 Baht in 2016 to Baht 31.28
per US dollar in 2020 or 11.3% strengthened which caused
Thailand’s export less competitive.
Thailand has faced severe drought events for the past
several years which directly affected the agricultural sector
whereas major crop prices were low due to the price directly

correlated to WTI crude oil price. The average crude oil price
declined from USD 64.5 per barrel in 2019 to USD 38.6 per
barrel or 40.1% in 2020. Thailand ranked third in rice export
(former the second largest rice exporter for four consecutive
years from 2016 to 2019) after India and Vietnam.
In 2019, Thai economy was expected to expand but
shrunk by 6.1% due to an unexpected once-in-a-century
pandemic Coronavirus (COVID-19) occurred in China PRC
during December 2019. Numbers of Chinese tourists had
travelled to Thailand and the Coronavirus 2019 patient was
found in Thailand in January 2020, the first confirmation of
a case outside China, which resulted in the Government
to impose a national lockdown from March to April 2020.
This directly affected domestic economy in particular tourism
sector of which accounted for 12% of GDP to be decreased
82.9% from 2019, due to almost zero foreign tourist since the
end of first quarter until the end of the year and resulted in
a severe decrease in domestic consumption and slowdown
in economic activities.
Since the end of April, government has gradually eased
the lockdown measures for economic activities were able to
resume efficiently. However, Thailand was hit by a second
wave of the Coronavirus outbreak in December 2020, caused
Thai household debt to rise to the highest level at 86.6% of
GDP in third quarter of 2020 from the highest at 81.1% of GDP
in fourth quarter of 2015 set a new record of 86.6% of GDP
in Q3 2020 which resulting in short-term negative impact on
personal consumption. Thai government has launched
1-trillion-baht loan decree accounted for 6.5% of GDP for
economic recovery and revival of low-income people affected
by the Covid-19 pandemic.
In 2020, Thai economy contracted by 6.4 percent.
Motorcycle sales declined for three consecutive years and
automobile sales declined for two consecutive years.
Motorcycle sales were 1,517,162 units or 11.7% decreased
form 1,719,373 units in 2019, while automobile sales were
792,110 units or 21.4% decreased from 1,007,552 units
in 2019.
Major manufactures of both motorcycle and automobile
are expected motorcycle sales to be 1.5 million units
or around 1.5% increase and automobile sales to be
850,000-900,000 units or around 7.3-13.6% increase in 2021.
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• Financial Risk        
The Company’s major source of income is interest
income derived from hire-purchase, of which interest
rates are being fixed throughout the duration of contracts.
Fluctuation in interest rates which is the Company’s cost of
fund 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 2-3 years term debenture
issuance in order to limit interest rate volatility risk. As of
December 31, 2020 the Company has long term fixed rate
borrowing of Baht 250.1 million (including current portion of
Baht 196.3 million) and debenture of Baht 1,070.0 million
(including current portion of Baht 670.0 million). Long term
borrowing and debenture represented 89.5% of the total
borrowing of Baht 1,474.9 million. 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 48 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
63 business alliances in Bangkok and 524 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.
• Risk from governmental supervision
The hire-purchase business is currently under
the supervision of the Office of the Consumer Protection
Board (OCPB), an organization with responsibility to protect
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consumer’s right to receive a fair contract including contract
duration, termination processes and maximum of default
interest rate allowed is not higher than effective rate + 3%
per annum and must not over 15% per annum effective from
July 1, 2018 (previously was at MRR of Krung Thai Bank
+ 10%). Hire purchase business is not under the Bank of
Thailand’s supervision, however, the increase in governmental
supervision to standardize the business practice in the
future might affect the whole hire purchase business industry.
Nevertheless, the Company has followed Bank of Thailand
rules and regulations governing financial institutions such as
loan loss reserve, and revenue recognition. The Company
believed that governmental supervision in the future has no
significant impact on the group’s operations.
Governmental supervision on the hire purchase industry
tended to be increase, which could rise the barrier of entry
for smaller operators whose operations do not meet with
standards and will help prevent new entrants to easily enter
into this industry.

• Risk from duration mismatch between hire purchase
portfolio and sources of fund
The average hire purchase term for motorcycle was
between 24-30 months and automobile was between
48-60 months, hence, maintaining of major portion in short
term borrowing may be considered a risk if the financial
institution call back for its short-term loan. The Company has
a solid financial status and being a prime customer of more
than 14 financial institutions as well as excellent past records
even during financial crisis in 1997 the Company loan has
never been called. However, to mitigate risk for duration
mismatch, the Company has increased its long-term borrowing
portion to minimize assets and liability mismatch. As of
December 31, 2020, the Company long term fixed rate
borrowing was Baht 250.1 million and debenture was Baht
1,070.0 million. The Company long term fixed rate borrowing
(including current portion of fixed long-term loans) accounted
for 89.5%, which helps company minimize risk from duration
gap.

as of December 31, 2020
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 Rd.,
Bankloey, Muang, Chai Nat 17000
9. Pak Chong Branch
438/6, 7 Mittrapap Rd., Pak Chong,
Pak Chong, Nakornratsima 30130
10. Nakornratsima Branch
965, 967 Mitrapap Rd., Nai Muang,
Muang, Nakornratsima 30000
11. Kon Kaen Branch
139/4-5-6 Prachasamoson Rd.,
Nai Muang, Muang, Kon Kaen 40000
12. Kampangpetch Branch
410 Charoensuk Rd., Nai Muang,
Muang, Kampangpetch 62000

13. Lopburi Branch
142 Narai maharat Rd.,
Talaechubsorn, Muang,
Lopburi 15000
14. Suratthanee Branch
97/19 Moo 6 Chonkasem Rd.,
Makamtia, 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. Nakornsrithammarat Branch
186/17-18 Vachiravudh By-pass Rd.,
Tawang, Muang,
Nakornsrithammarat 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 Rd., Bangplasoy,
Muang, Cholburi 20000
23. Banchang Branch
90/70 Moo 1, Pala, Banchang,
Rayong 21130
24. Rayong Branch
43/5-6 Chan-Udom Rd., Thapradu,
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 Rd., Wangpai,
Muang, Chumpon 86000
33. Trang Branch
467, 469 Patalung Rd., Tupteang,
Muang, Trang 92000
34. Chiang Mai Branch
47/4-6 Chotana Rd., Chang Phueak,
Muang, Chiang Mai 50200
35. Chiang Rai Branch
70/6-9 Moo13, Phaholyothin Rd.,
Robmuang, Muang, Chiang Rai 57000
36. Lam Pang Branch
342/13 Phaholyothin Rd.,
Huaveing, Muang,
Lam Pang 52000
37. Udonthani Branch
148/10 Moo 5, Pracharuksa Rd.,
Makkhang, Muang,
Udonthani 41000
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38. Sukhothai Branch
50/12 Banmuang Rd., Tanee, Muang,
Sukhothai 64000
39. Singburi Branch
949/4 Nuydoak Rd., Bangputhra, Muang,
Singburi 16000
40. Roied Branch
38/27 Suntisuk Rd., Naimuang,
Muang, Roied 45000
41. Phisanulok Branch
29/70-71 Thummabucha Rd.,
Naimuang, Muang,
Phisanulok 65000
42. Nangroung Branch
781/26 Chockchai-Dechaudom Rd.,
Nangroung, Nangroung,
Burirum 31110
43. Srimahapho Branch
249/2-249/3 Moo 4,
Srimahapho, Srimahapho,
Prachinburi 25140
44. Mahasarakham Branch
213/1-2 Srisavatdumnurn Rd.,
Talad, Muang,
Mahasarakham 44000
45. Kalasin Branch
25/9 Thenanon Rd., Kalasin, Muang,
Kalasin 46000
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 Rd., Maesot,
Maesot Tak 63110
70. Thap Sakae Branch
137/4 Moo 9, Thap Sakae,
Thap Sakae,
Prachuabkirikan 77130
71. Phrae Branch
39/3 Moo 7, Yantrakitkosol Road.
Na Chak, Muang,
Phrae 54000
72. Dan Khun Thod Branch
37/5 Moo 14, Dan Khun Thod,
Dan Khun Thod,
Nakhon Ratchasima 30210
73. Nong Bua Lamphu Branch
12/7-8 Lam Phu, Nong Bua Lamphu,
Nongbua Lamphu 39000
74. Nong Khai Branch
101/1-2 Mechai, Nong Khai,
Nong Khai 43000
75. Bua Yai Branch
335/11 Niwat Road, Bua Yai,
Bua Yai,
Nakhon Ratchasima 30120
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Headquarter 69 Ramkamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

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

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

Suosdey Finance PLC
1. Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation
Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan
Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
2. Siem Reap Province Branch
Nation Nq 6 Phum Chongkaosou,
Sangkat Sia Kram, Krong Siem Reap,
Siem Reap Province
3. Battambang Province Branch
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
7. Banteay Meanchey Branch
Phum Bei, Sangkat Preah Ponlea,
Krong Serei Saophoan, Banteay
Meanchey Province.
8. Kampot Branch
Phum Svay Thum, Sangkat Krang Ampil,
Krong Kampot, Kampot Province.

9. Kampong Thom Branch
Phum Kampong Thum, Sangkat Kampong
Roteh, Krong Stueng Saen,
Kampong Thom Province
10. Pursat Branch
Phum Peal Nheaek Muoy, Sangkat
Phteah Prey Krong Pursat,
Pursat Province
11. Takao Branch
Phum Phsar Ta Kao, Sangkat Roka knong,
Krong Doun Kaev, Takeo Province
12. Kampong Chhnang Branch
Phum Ti Buon, Sangkat Khsam,
Krong Kampong Chhnang,
Kampong Chhnang Province

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
1. Vientiane Branch (Headquarter)
Beungkhayong, Unit:5, House no.077,
Thadeua Road, Sisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR

2. Luang Prabang Branch
House No. 225, unit 17, Ban Phonphaeng
Louangphrabang, Louangphrabang,
Lao PDR

3. Savannakhet Branch
House No. 308, unit 19, A1 Road Ban
Dongdamduan Kaysonephomvihane,
Savannakhet, Lao PDR

Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the Union of Myanmar.
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General Information
Company Profile
Company name
:
Address (Headquarter)
:
			
Website
:
Business Type
:
Registration Number
:
Number and type of securities (sold)
:

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

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

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

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

Chayapak Company Limited
71 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel 0 2310 7000 Fax 0 2318 3339
Automobile Hire-Purchase
Common stock 40,000 shares

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

Suosdey Finance PLC
No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 4,000,000 shares

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

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
Motorcycle and Automobile Hire-Purchase
Common stock 1,906,250 shares

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

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

References
Registrar
:
Address
:
			
			

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

Auditor
:
			
			
			
Address
:
		
			

M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
Mr. Akadet Pliensakul (Certified Public Accountant No.5389) or
Mr. Pisit Chiwaruangroch (Certified Public Accountant No.2803) or
Mr. Methee Ratanasrimetha (Certified Public Accountant No.3425)
705-706 Chaophya Tower (Shangri-La Hotel)
89 Soi Wat Suan Plu, New Road Bangrak, Bangkok 10500
Tel 0 2630 7500 Fax 0 2630 7506
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6. Company name
:
Address (Headquarter)
:
			
Business Type
:
			
			
Number and type of securities (sold)
:
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Shareholders
Major shareholders as of March 12, 2020
Major shareholders

Number of Shares

1. Zin Thonglor Co., Ltd.	   211,800,000
2. 	Ms. Prathama Phornprapha

% of shareholding
42.36

27,566,667	    5.51

3. 	Mr. Prapol Phornprapha	        25,566,667	    5.11
4. 	Ms. Prin Phornprapha	        21,562,900	   4.31
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
- Mr. Raksanit Phornprapha

9,500,000	   1.90
9,450,000

1.89

- Mrs. Sirirat Phornprapha
50,000
10. Mr. Chakrit Suwannachot 	    6,800,000

0.01
1.36

Total	     360,029,570	                           72.01
Source : Major shareholders’ report as at the closing date of the share-registered book, March 12, 2020 prepared by Thailand
		 Securities Depository Co., Ltd. (TSD)
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Thitikorn’s dividend payment policy to the shareholders
is to pay dividend at the rate of not exceed 60% of net profit
after tax (Consolidate).
For the dividend payment of the subsidiary companies,
dividends shall be paid at the rate of not less than 30%
of net profit after tax of each year
The Company financial performance, cash flow,
capital requirements for business expansion or others will be

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

Dividend Payment Table
Operation Period

2015

2016

2017

2018

2019

Earning per share (Baht)

1.00

0.85

0.93

0.81

1.01

Dividend per share (Baht)

0.40

0.45

0.52

0.45

0.55

Dividend Payout Ratio (%)

40.0

53.2

55.7

55.2

54.5
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management structure
1. The Board of Directors

Board Composition
1. Board of Directors must be composed one of third,
but not less than 3 independent directors.
2. The Audit Committee is composed of not less than
three qualified independent directors, acting independently
and performing duties and responsibilities as stipulated
by the Stock Exchange of Thailand. All members possess
the qualifications and experiences to perform duties and
responsibilities as Audit Committee including reviewing the
reliability of financial statements.
3. The Board of Directors clearly determines and
distinguishes duty and responsibility of the Board and the
management of the Company as described under Corporate
Governance section
Definition, qualification and criteria for selection
of independent Director
1. Holding not exceeding 1% of the total voting shares
of the Company, its parent company, subsidiary companies,
associated companies or juristic person which may have
conflicts of interest, including the shares held by related
persons of the independent director.
2. Neither being nor having been an executive director,
employee, staff, or advisor who receives salary, or a controlling
party of the Company, its parent company, subsidiary companies,
associated companies, or juristic person who may have conflicts
of interest unless the foregoing status has ended not less
than 2 years.
3. Not being a person who has relationship by means
of descent or legal registration under the status of father,
mother, spouse, brothers and sisters, and children. These
include spouses of daughters and sons of the management,
major shareholder, controlling party or a person who is in the
process of nomination as the management or controlling
party of the Company or its subsidiaries.
4. Not having any business relationship with the
Company, its parent company, subsidiary companies, associated
companies or any juristic persons who may have conflicts of
interest that may interfere with an independent judgment,
or not being existing or previous major shareholder, director
other than independent director or management of the
stakeholders of the Company, its parent company, subsidiary
companies, associated companies or any juristic persons who
may have conflicts of interest unless the foregoing relationship
has ended not less than 2 years. Business relationships include
business transaction in ordinary business manner of rent,

or lease the immovable property, transaction related to assets
or services, or the financial support which causes liability
or obligation exceed 3% of the net tangible assets or above
Baht 20 million, whichever is lower.
5. Neither being nor having been an auditor of the
Company, its parent company, subsidiary companies, associated
companies or juristic persons who may have conflicts of
interest, and not being a major shareholder, director other
than independent director, executive or partner of an audit
firm which employs auditors of the Company, its parent
company, subsidiary companies, associated companies or
juristic person who may have conflicts of interest unless the
foregoing status has ended not less than 2 years.
6. Neither being nor having been any professional
advisor including legal advisor or financial advisor who receives
an annual service fee exceeding two million Baht from
the Company, its parent company, subsidiary companies,
associated companies or juristic person who may have
conflicts of interest, and neither being nor having been a
major shareholder, non-independent director, executive or
partner of the professional advisor unless the foregoing status
has ended not less than 2 years.
7. Not being a director who has been appointed as a
representative of the Company’s director, major shareholder
or shareholders who are related to the Company’s major
shareholder.
8. Being unable to have an independent opinion
regarding the business operation of the Company
Qualification of Audit Committee
1. Being appointed by the Board of Directors or the
shareholders’ meeting.
2. All members are independent directors.
3. Not being a director who has been appointed as a
representative of the Board of Directors to make decision in
respect of business operation of the Company, its parent
company, subsidiary companies, same-level subsidiary
companies, or juristic person who may have conflicts of
interest.
4. Not being a director of the Company’s parent
company, subsidiary companies, or same-level subsidiary
companies which are listed companies.
5. Possessing adequate qualifications and experiences
to perform duties and responsibilities as Audit Committee,
of which at least one member is qualified and experienced
to review the reliability of financial statements.
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Attendance records
Name

Position

Nomination
Annual
Board of
Audit
and
General
Meeting of Directors Committee Remuneration
Committee
Shareholders

1. Dr. Chumpol Phornprapha
Chairman
1/1
4/4		
2. Mr. Raksanit Phornprapha
Director
1/1
4/4		
3. Mr. Satitphong Phornprapha
Director
1/1
4/4		
4. Ms. Prathama Phornprapha
Managing Director
1/1
4/4		
5. Mr. Prapol Phornprapha
Director /
1/1
4/4
		
Deputy Managing Director			
6. Mr. Prasit Sainonsee
Director
1/1
4/4		
Director 		
3/3		
7. Mr. Aphichai Uemsathienporn (1)
8. Mr. Apichart Kasemkulsiri
Independent Director /
1/1
4/4
4/4
		
President of
		
Audit Committee		
9. Mr. Kanich Punyashthiti
Independent Director /
1/1
4/4
4/4
		
President of Nomination
		
and Remuneration
		
Committee /
		
Audit Committee
10. Mr. Surin Dhammanives
Independent Director /
-/1
4/4
4/4
		
Audit Committee		
11. Mr. Wiboon Perm-Arayawong Independent Director /
1/1
4/4		
		
Nomination and
		
Remuneration Committee
Ms. Orapin Chartapsorn
Independent Director /
1/1
1/1
1/1
		
President of Audit
		
Committee		
Mrs. Buskorn Liaummukda (2)
Director
1/1
1/1
Mr. Chakchai Panichapat (3)
		
Remark :

(1)
(2)
(3)

Advisor to the Board
1/1
4/4
of Directors			

Mr. Aphichai Uemsathienporn as a new Director effective from May 14, 2020
Mrs. Buskorn Liaummukda has been resigned from Directorship since April 30, 2020
Mr. Chakchai Panichapat has been resigned from Advisor to the Board of Directors since December 1, 2020

1/1

2/2

2/2
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Meeting attendance and number of meetings attended by the Board of Directors and Sub-committees during
the year 2020, are as follows;
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2. The Management Team

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

As of December 31, 2020 the Management team consisted of 9 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. Piti Ngamlert
Senior Executive
9. Mr. Prakob Maimaen
Senior Executive
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Organization Chart as of December 31, 2020

Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

Risk Management
Committee

Audit Committee

Executive Board

Managing Director

Internal Audit Office

Office of Managing
Director

Chief Financial Officer
(CFO)   

Deputy Managing Director

Assistant
Deputy Managing
Director

Assistant
Deputy Managing
Director

Regional Manager

Manager of
Operation 1

Manager of
Hire Purchase

Accounting
Manager

Regional Hire
Purchase
Manager

Manager of
Operation 2

Manager of
Hire Purchase
Provinces

Chief
Accountant

Manager of
Special Liability
Management

Financial
Manager
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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)

3. Remuneration of Directors and Management

1)  Monetary Remuneration
Director Remuneration
The Company has established a clear policy on
remuneration of directors to be comparable to the industry
benchmark of similar-size. The remuneration is sufficient to
attract and retain qualified directors and management in
order to maximizing the company’s benefits. Directors would
be offered remuneration in the form of salary, 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 2020 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 2020, total remuneration of the five Directors
who held the position as Independent Directors, committee
members and advisor to the Board of Directors in the form
of attendance fee are as follows:
เบีAttendance
้ยประชุม (บาท)fee (Baht)

รายชืName
่อกรรมการ

ต�Position
ำแหน่ง

Nomination
คณะกรรมการ
Board
of
Audit
and ำหนด
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและก�
Director
Committee
Remuneration
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
Committee
กรรมการ

Total
รวม

1. Mr. Apichart Kasemkulsiri
		

Independent Director /
President of Audit Committee

200,000

180,000		

380,000

2. Mr. Kanich Punyashthiti
		
		
		

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

200,000

160,000

90,000

450,000

3. Mr. Surin Dhammanives
		

Independent Director /
Audit Committee

160,000

160,000		

320,000

4. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
		
		
5. Mr. Chakchai Panichapat
		
		

Independent Director /
Nomination and
Remuneration Committee
Advisor to the Board
of Directors
Total

80,000

280,000

200,000			

200,000

200,000		

960,000

500,000

170,000

1,630,000

175
fund contributions for 9 members of the Management team
was Baht 48,663.00.

4. Human Resources

As of December 31, 2020, Thitikorn has totaling
of 1,951 employees. During the year 2020, total employee
remunerations in the form of salary, bonus, welfare, provident
fund contributions and others were Baht 613.97 million
consisted of Baht 512.54 million for the Company and Baht
101.43 million for its subsidiary companies.

Year 2020
Thitikorn Plc.
- Hire Purchase Management and
917
Debt Collection Office (Person)		
- Operations Office (Person)
8
- Regional Department
33
- Accounting Office (Person)
29
- Finance Office (Person)
15
- Special Liabilities Management Office (Person)
38
- Internal Audit Office (Person)
27
- Office of Managing Director (Person)
424
Total employees (Person)
1,491
Total employee remuneration (Million Baht)
512.54
During the past three years, there was no significant
change in number of employees, nor labour litigation case.
Remunerations paid to the employees in 2020 was
Baht 613.97 million including monthly salaries, wages, and
other benefits.
The Company’s remuneration of employee in form
of salaries and bonuses are appropriate and corresponding
to Company’s growth and business expansion which providing
stable employment and equitable opportunities. The Company
provides compensations to employees at no less than the
rate required by law such as Social Security contributions.
In addition, the Company has provided other welfares to
employees including provident fund contributions, medical
reimbursement, annual health check-up program, up-country
travelling allowance, group insurance and uniform and other
relief payments such as funeral expenses, children tuition
fund, employee disaster relief program and employee
recognition rewards for acknowledging employee contributions
which stimulate the motivation and morale of staff to ensure
a continuous growth of the Company.

Subsidiaries
9
93
296
51
11
460
101.43

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.
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Management Remuneration
The Company determines remuneration for the
Management based on the Company’s performance together
with individual performance and contribution. In 2020,
Management remuneration for 9 members consisted of
salary and bonus in the amount of Baht 33,157,124.00.
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 2020 provident
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Employees training records
Description
Number of employees
Training hours

Year 2018
1,663
9,978

Year 2019
1,960
11,760

Year 2020
1,581
9,486

Shareholding by the Directors and Management
For the Year End 2019 and Year End 2020, 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
Spouse

Shareholding (Shares)
Name
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dr. Chumpol Phornprapha
Mr. Apichart Kasemkulsiri
Mr. Kanich Punyashthiti
Mr. Surin Dhammanives
Mr. Wiboon Perm-Arayawong
Mr. Raksanit Phornprapha
Mr. Satitphong Phornprapha
Ms. Prathama Phornprapha
Mr. Prapol Phornprapha
Mr. Aphichai Uemsathienporn
Mr. Prasit Sainonsee

As of
Change + (-)
December 31, 2019

As of
December 31, 2020

Shareholding
of Spouse

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

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
30,644,267 (6.13%)
25,566,667 (5.11%)
33,000 (0.007%)

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

3,077,600
-

2)  Shareholding by the Management *
Spouse

Shareholding (Shares)
Name
1. Mr. Taweesak Charoensakyothin
2. Mr. Piti Ngamlert
3. Mr. Somboon Narasunthornkun
4. Mr. Thitiphol Luadpugdee
5. Mr. Prakob Maimaen

As of
Change + (-)
December 31, 2019
-

-

As of
December 31, 2020

Shareholding
of Spouse

-

-

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

Dr. Chumpol Phornprapha Chairman
Age		 79 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		 54 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, Thitikorn Plc.
			 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		 2020 - Present President of the Risk Management Committee and
						 Independent Director, Thai Eastern Group Holdings Co., Ltd.
			 2020 - Present Director, Kamala Senior Living Co., Ltd.
			 2020 - Present Director, Lumpini Project Management Services Co., Ltd.
			 2019 - Present Director, Dolsiri Delvelopment Co., Ltd.
			 2018 - Present Director, Lumpini Property Management Co., Ltd.
			 2018 - Present Director, Pornsanti Co., Ltd.
			 2018 - Present Director, LPC Social Enterprise 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 : Include holdings by spouse and minor children
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Age
Shareholding
Education:

Training Program

Independent Director, President of Nomination and Remuneration
Committee and Audit Committee
51 years
None
LL.B. (Hons), Chulalongkorn University
LL.M., Harvard
LL.M., Michigan
LL.M. (cum laude), KU Leuven, Belgium
Director Accreditation Program – DAP Class 164/2019, Thai institute of Directors (IOD)
Diploma, Advanced Executive Course on Judical Process class 17,
Judicial Training Institute

Training Program attended
in the previous year
None
Date of appointment
25 April 2019
Experience:
Listed Company
2020-Present
		
2019-Present
		
Non-Listed Company
and other organization
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Present
Past
Past
		
Past
		
		
Past
Past
Past
		
Past
		
Past
		
Past
		
		
		
		
		

Independent Director and Audit Committee,
Thai President Foods Plc.
Independent Director, President of Nomination and Remuneration
Committee and Audit Committee
Legal Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
Legal Advisor, S.Napa (Thailand) Co., Ltd.
Legal Advisor, Global Utility Services Co., Ltd.
College Council, Chitralada Technology College
Director, B.Grimm S. Napa Solar Power Co., Ltd.
Director, Legal Reform Commission.
Director, Chitralada School Foundation
Director, Rajprachasamasai School Foundation
Director, Maha Chakri Sirindhorn Foundation
Director, Prince Mahidol Foundation
Director, The National Identity Foundation
Assistant Professor of Law, Chulalongkorn University
Board Member, Centre for European Studies,
Chulalongkorn University
Sub-Committee on Provincial and
Provincial Cluster Integrated Policy - Planning and Budgeting,
Office of the Public Sector Development Commission
Director, Bangkok Observation Tower Foundation
Director, Siam Tyre Public Company Limited
Director, Master of Law - Business Law (International Program),
Faculty of Law, Chulalongkorn University
Director, Land Policy Center, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
Head of Civil Law Department, Faculty of Law,
Chulalongkorn University
Lecturer of various subjects in Chulalongkorn University
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 : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Surin Dhammanives			 Independent Director and Audit Committee
Age			 75 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			 63 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, GRE 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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Age		 74 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		 71 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		 51 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		 TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2020
				 class 1, 4-6, Thai Listed Companies Association (TLCA)
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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Age		 47 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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Mr. Prasit Sainonsee		 Director
Age		 56 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.

Mr. Aphichai Uemsathienporn	  Director and Nomination and Remuneration Committee
Age
60 years
Shareholding
None
Education:
M.B.A., Burapha University
Training Program
Director Accreditation Program – DAP Class 174/2020, Thai institute of Directors (IOD)
		
Company Secretary Program (CSP 91/2018), Thai institute of Directors (IOD)
		
Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018,
			 Thai institute of Directors (IOD)
		
How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018), Thai institute of Directors (IOD)
		
Risk Management and Internal Control Program 1/2018
			 Thai Listed Companies Association (TLCA)
Training Program attended
in the previous year
Director Accreditation Program – DAP Class 174/2020, Thai institute of Directors (IOD)
Date of appointment
14 May 2020
Experience:            		
Listed Company:
2020-Present
Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
		
2020-Present
Director, Thitikorn Plc.
		
2020-Present
Executive Director, Thitikorn Plc.
		
2018-Present
President of the Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
		
2018-Present
Corporate Secretary, Thitikorn Plc.
Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
Manager of Hire Purchase Management 1, Thitikorn Plc.
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
Manager of Hire Purchase Management 2, Thitikorn Plc.
Manager of Hire Purchase Provinces 2, Thitikorn Plc.
Manager of Hire Purchase 4, Thitikorn Plc.
Director, Chayapak Co., Ltd.
Director, Suosdey Finance PLC
Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.

Remark : Mr. Aphichai Uemsathienporn as a new Director effective from May 14, 2020

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 	
2011-2020
Nomination and Remuneration Committee, Thitikorn Plc.
			
2003-2020
Director, Thitikorn Plc.
			
2003-2020
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- 2020
Director, Sabaidee Leasing Co., Ltd.
			
2015-2018
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
			
2014-2018
Director, Suosdey Finance PLC				
			
2011-2018
Director, TK Debt Services Co., Ltd.
			
2010-2018
Director, Chayapak Co., Ltd.				
			
2002-2018
Director, C.V.A. Co., Ltd.
Remark : Mrs. Buskorn Liaummukda has been resigned from Directorship since April 30, 2020

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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2012-Present
		
2010-2018
		
2015-2016
		
2014-2015
		
2011-2012
		
2005-2011
		
2004-2005
Non-Listed Company		
and other organization
2015-Present
		
2014-Present
		
2014-Present
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MANAGEMENT PROFILE
Ms. Prathama Phornprapha Managing Director
Shareholding		
Education:		
			
Experience:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

5.51%
M.B.A., Babson College, MA., U.S.A.
B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
2003-Present		 Director, Managing Director, Thitikorn Plc.
2003-Present		 President of the Executive Board, Thitikorn Plc.
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		
Education:		
Experience:		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

5.11%
B.S., Babson College, MA., U.S.A.
2003-Present		 Director, Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
2003-Present		 Executive Director, Thitikorn Plc.
2017-Present		 Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
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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Shareholding			
Education:			
				
Experience:			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

None
M.B.A., Burapha University
2020-Present
Director, Thitikorn Plc.
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			
Education:			
Experience:			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

0.007%
M.B.A., Ramkhamhaeng University
2018-Present
Director, Thitikorn Plc.
2018-Present
Executive Director, Thitikorn Plc.
2018-Present
Risk Management Committee, Thitikorn Plc.
2018-Present
Director, C.V.A. Co., Ltd.
2018-Present
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2017-Present
Director, Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
2016-Present
Assistant Deputy Managing Director, Thitikorn Plc.
2015- Present
Director, Chayapak Co., Ltd.
2008-2016
Manager of Hire Purchase 2, Thitikorn Plc.
2004-2008
Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
2003-2004
Hire Purchase Division Manager 3, Thitikorn Plc.
1998-2003
Marketing and Credit Division Manager, Thitikorn Co., Ltd.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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Mr. Taweesak Charoensakyothin Regional Manager
Shareholding			
Education:			
				
Experience:			
				
				
				
				
				
				
				
				
				

None
M.B.A, Thammasat University
B.A, Engineering, Chulalongkorn University
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			
Education:			
Experience:			
				
				
				
				

None
B.A Finance, Ramkhamhaeng University
2016-Present
Senior Executive, Thitikorn Plc.
2014-2016
Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
2011-2014
Manager of Hire Purchase 1, Thitikorn Plc.
2008-2011
Manager of Operation 3, Thitikorn Plc.
2004-2008
Division Manager of Operation, Thitikorn Plc.

Mr. Somboon Narasunthornkun Manager of Operation 1 and Acting Operation Manager of Division 2
Shareholding			 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.

Remark : Include holdings by spouse and minor children
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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			
Education:			
Experience:			
				

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

Mr. Kumpee Wangsunthorn		 Senior Executive
Shareholding			
Education:			
Experience:			
				
				
				
				
				
				
				
				
				

None
B.A., Ramkhamhaeng University
2016-2020
Senior Executive, Thitikorn Plc.
2015-2018
Director, TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.
2014-2018
Director, Chayapak Co., Ltd.
2014-2018
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.

Remark :  Mr. Kumpee Wangsunthorn has been resigned from Management since March 31, 2020.

Remark : Include holdings by spouse and minor children

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

Mr. Thitiphol Luadpugdee		 Senior Advisor

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

190

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
The Company recognizes the importance of good
corporate governance and establishes a mechanism to raise
business ethics awareness among employees, which became
corporate culture to treat its customers, counterparties, social
and colleagues with integrity and transparency as well as
responsible to society.

The Company long term plan

The Company committed to be a leading motorcycle
hire-purchase provider with sustainable growth. The Company
policy is to expand in both domestic and ASEAN countries.
Toward the end of/ Late 2014, the Company started
our operation in Kingdom of Cambodia and Lao People’s
Democratic Republic. The Company long term plan is to
leverage on the expertise of our human resource and efficient
operation to expand our operation in Southeast Asia.
The Board of Directors has established the Audit
Committee as corporate governance mechanisms to supervise
and ensure that the Company’s operation are integrity as
well as in compliance with legal and regulatory requirements
and to perform regular reviews of the Company’s corporate
governance policy and business code of conduct to ensure
they are appropriate.

1. Corporate Governance Policy

The Board of Directors has well realized the importance
of the good corporate governance to ensure transparency
and audibility for confidence of the shareholders, employees,
customers and all stakeholders in order to strengthen the
competitive advantage of the Company. In order to reach
such policy, the Board has ruled out the framework as follows:
- Establish the business operation policies to ensure
fair and equal treatment for customers and all
stakeholders
- Supervise to ensure the operations of the Company
are conducted with competence and effectiveness
under appropriate internal control system and risk
management in order to create sustainable values
of the Company.
- Avoid conflict of interest and enhance transparency
and audibility in conducting business.
- Impose policy for Directors, Management and
employees to strictly comply with the code of
conduct.

Business Ethics

The Company recognizes the importance to maintain
good reputation and confidence in the Company. Code of
Conduct is set up to provide guiding principles of good

corporate governance to the directors, management, and
employees in performing their duties. Internal Audit Office
and Audit Committee are in charged with performance
monitoring in accordance with the code of business ethics.
The Company continuously review the Corporate
Governance Policy to ensure that it is consistent with the
2012 Principles of Good Corporate Governance of Listed
Companies, as specified by the Stock Exchange of Thailand
and the 2017 Principles of Good Corporate Governance of
Listed Companies as notified by the Office of the Securities
and Exchange Commission.
The Corporate Governance Policy has been proposed
to the Board of Directors on 12 November 2020 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

191

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 2020, the Company convened the Annual
General Meeting (AGM) on April 23, 2020. 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 contained 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.

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

Rights of Shareholders

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

192
7. The Company sends proxy forms which allow
shareholders to specify their voting decision together with
director profiles for the shareholders’ selection on proxy
appointment of independent directors to attend the meeting
on their behalf.
8. Directors are obligated to annually report on their
own and any other related persons’ interest in relation
to the management of Company and shareholdings in the
Company to the Board of Directors.
9. During the consideration of connected transaction,
or transaction that may cause conflict of interest the director
or management with conflict of interest will abstain from any
considerations and voting for the approval on the transactions.
10. The Board of Directors has established measures
to prevent transactions that may result in a conflict of interest
and refrain Directors and Executives from using inside
information of the Company for their own benefits, as follows:
Transaction that may cause conflicts of interest
Please refer to Authority and Responsibilities of
the Board of Directors 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

2018

2019

2020

Sickness absence (Days/Person)
Work related injury and sickness absence (Days/Person)

4.3
5.6

4.8
1.7

4.7
1.0

Accident (Times)

16

6

1

1

1

1

Work related death (Person)
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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 2020, 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
- times
investors meeting with management
• Questions and answers through
30 times
telephone conversations
• Business trips, meetings with
1 time
shareholders and investors
• Opportunity day participation
4 times
• Company Visit
1 time
Investors can view the live Opportunity day webcast
and its re-run via website www.set.or.th/oppday as well as
easy access through Company link www.tk.co.th.
The Company has set up channels for equitable access
to its information include not only dissemination channels
of the Stock Exchange of Thailand, the Annual Registration
Statements (Form 56-1) and the Annual Report, but also
through the Company’s website both in Thai and English
versions. The Company recognized that proper disclosure
would build confidence and company values. The Company
has appointed Corporate Secretary to regularly updated
disclosure information.
Regardless of Investor Relation Department, investors
and shareholders can contact Managing Director Office for
further company information by telephone at 0 2310 7110,
7112 during business hours or by fax at 0 2318 3339 or email
at Investor@tk.co.th and our website at www.tk.co.th
Disclosure of significant financial and non-financial
information of the Company covers:
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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 provided
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 7233, 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 2020, however, the Company will promote
additional communication channel via the Company to all
stakeholders.
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• 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.
Name

• 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 of Directors

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, one 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
Position

Date of Appointment

   1. Dr. Chumpol Phornprapha

Chairman

6 June 2003

   2. Mr. Apichart Kasemkulsiri

Independent Director/ President of the Audit Committee

25 April 2019

   3. Mr. Kanich Punyashthiti
			

Independent Director/ President of the Nomination and
Remuneration Committee and the Audit committee

25 April 2019

   4. Mr. Surin Dhammanives

Independent Director and Audit Committee

8 May 2015

   5. Mr. Wiboon Perm-Arayawong
			

Independent Director / Nomination and
Remuneration Committee

25 April 2013

   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

10. 		Mr. Aphichai Uemsathienporn (1) Director/ Executive Director/ Corporate Secretary

14 May 2020

11. Mr. Prasit Sainonsee

25 April 2018

Director/ Executive Director

Remark : (1) Mr. Aphichai Uemsathienporn was appointed as Director which effective from May 14, 2020 in replacement of
		 Mrs. Buskorn Liaummukda
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1. To summon meeting for the Board of Directors.
The Chairman or his assignee shall send notices
of the summoning of a meeting to the Directors
at least 7 days prior to such meeting unless for
an urgent business matter
2. To set the board meeting agenda in consultation
with the Managing Director
3. To take the chairman role of the Board of
Directors meeting and the Shareholders’ meeting
4. To cast the vote in case of an equality of
votes in the Board of Directors meeting and the
Shareholders’ meeting
5. To conduct the effective meeting and ensure
its in line with corporate regulations as well as
encourage all directors to participate in the
discussion and express their opinions freely.
3) The Chairman of the Board is not either a chairman
or a member of any committee
4) Independence of the Chairman of the Board
Chairman is a representative of major shareholders
of Dr. Chumpol Phornprapha Group with 49.1% of shareholding
(as of March 12, 2020), 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
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The Board of Directors has participated in the derivation
of vision, missions and strategies as well as regulated, monitored
and assessed to ensure that the management have operated
according to the specific business goals efficiently. The Board
shall ensure that its executives and employees conduct the
businesses in compliance with related laws and regulations
and shareholders’ resolutions in order to maximize value
creation for the Company as well as preserve the interests
of all stakeholders.
The Board of Directors defined that the Company’s
vision, mission and code of conduct to be reviewed and
approved annually or as appropriated.
1) Number of years for each term on directorship
position and number of companies that each director may
take up position are defined in accordance with the
guidelines recommended by the Stock Exchange of Thailand.
The Company’s directors should not hold directorship in
the listed companies at more than 5 companies in order for
the directors to dedicate time and effort for their duties.
The term of office of the Company’s directors is
3 years; independent directors should not be in the position
for continuously 3 terms which are 9 years. Sufficient
information on directorship positions in other companies must
be provided within the Annual Registration Statements
(Form 56-1) and the Annual Report. 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;
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6) Clearly define and separate roles and responsibilities
6) To offer several service channels which allow
of the Board of Directors, the Audit Committee, and the
customers to made installments payment when
Managing Director. Trainings are regularly provided to
and how they prefer and meet their needs.
the employees regarding their roles and responsibilities.
The Company carefully reviews any item that could be
In 2020, our subsidiary company in Cambodia has
construed as a conflict of interest.
established additional 6 branches which resulted in the total
7) Oversee to ensure that the Managing Director of 12 branches. Nevertheless, the three new branches
manages the Company in accordance with the policy.
expansion by our subsidiary company in Lao PDR has been
postponed and since the permission granted is in process.
Authority and Responsibilities of the Board of Directors
Furthermore, TK plus application and Line@TK Plus
According to corporate regulations, the Board of have been launched as additional channels to facilitate
Directors has the obligation and responsibility to perform its customers for hire-purchase agreements monitoring,
duty in accordance with laws, objectives and regulations of installment payment through TK Plus application using online
the Company, and resolutions of shareholders’ meetings, as banking and acquiring company’s news and information.
well as to consider and approve the Company’s policy and At present, the number of registered users for TK Plus
management direction. The Board of Directors also oversees application are accumulated to 100,977 users and for
and monitors to ensure that business operations are managed Line@TK Plus are 73,246 users which are in accordance
effectively with carefulness and for the utmost benefits with company’s strategic plan.
of the Company.
4. Conflicts of interest
1. To define vision, mission, values and business
The Company put focus on any transaction that
strategy of the Company.
potentially cause the conflicts of interest as well as consider
2. To establish the Corporate Governance Policy and it carefully to prevent conflicts of interest and connected
Code of Conduct in writing and annually reviews compliance transactions. The Company has established measures
with the policies to ensure that every directors, management to monitor any transaction in accordance with rules and
and employees has strictly complied with the policies as regulations as the listed company to react when conflict of
published on the Company website.
interest arises. Therefore, it was disclosed in the Company
3. To define overall direction and strategies and annual report and the Annual Registration Statements (Form
approve business plan and budget of the Company. The Board 56-1) with all detail of the connected transaction together
shall ensure that management team adopts and implements with transaction value, objectives, and counter party.
the policies based on the approved business plan and budget
1) In the meeting of the Board of Directors, should
efficiently and effectively based on balancing short and 		 the Director has conflict of interest in any
long-term goals for the best interests of the shareholders. 		 decision making, abiding to the regulation
The company’s annual strategies are
		 the Chairman of the Board will request for
1) To maintain the Company’s dealer base in 		 Director to leave the meeting room in order
the existing branches area as well as monitor 		 not to vote for the matter. In case of the
a screening system for high quality customers.
		 Chairman of the Board has conflict of interest;
2.1) To increase number of dealers in the existing 		 the remaining directors will be elected as new
service areas
		 Chairman of the Board to conduct the meeting
2.2) To expand dealer base in new areas without 		 until the matter has been resolved and recorded
		 in the minutes of the Board meeting.
existing branch.
2) Directors are obliged to report on his or her
3) To emphasize Digital Mobile usages among credit
officers and collection officers for connection to 		 securities holdings in the company, his or her
the Company’s database which results in a shorter 		 spouse’s and any minor children’s to the
period for credit application review and approval. 		 Securities and Exchange Commission in accordance
4) To expand our business and increase new customer 		 with the Notification of the Securities and
groups in the AEC region which is experiencing 		 Exchange Commission regarding Director
strong economic growth.
		 practice on acquisition or disposition of
5) To strengthen brand awareness and reliability 		 securities and conflicts of interest reporting.
through communications and executives’ experiences.
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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:
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Conflicts of interest Policy
Conflicts of interest may arise where Directors,
executives and all employees place his or her personal
interests before the interests of the Company. Conflicts of
interest can arise in a wide variety of ways; therefore the
company has established guidelines for everyone to react
when conflict of interest occurred as follows;
1. Policy on acceptance gifts, giving gifts or any other
benefits
Acceptance of gifts, giving gifts or any other benefits
including hosting business receptions by the
Company and its subsidiaries are acceptable in
tradition festive occasion with reasonable value.
In addition, such conduct should be considered
to avoid having conflict of interest of oneself against
or unfair acts detrimental to the Company or its
subsidiaries.
2. Policy on additional private work
Any additional private work of directors, executives,
and employees must not impair individual’s ability
to perform duties and normal working hours.
Directors, executives, and employees are prohibited
from engaging in or assisting others in engaging in
businesses that are direct or indirect competition
with the Company.
3. Policy on monetary incentives and rewards offering
The company has a policy of not offering money,
incentives, rewards, or any privileges to customers,
vendors, external agencies or any persons to obtain
any kind of businesses other than traditional
receptions with appropriate value, trade discount,
and the Company’s sales incentives and promotion
scheme.
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
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1) Actions requiring shareholders’ approval by laws.
10. To consider, negotiate and approve an entering
into contractual obligation relating to the Company’s
2) Entering into connected transactions with a value
operation, and/or conducting normal business
that require shareholders’ approval in accordance
transactions, and/or within authorization limit
with the regulations and Notifications of the
approved by the Board of Directors.
Stock Exchange of Thailand concerning connected
11. To be authorized and to responsible in any tasks
transactions of listed companies.
assigned by or in complied with policies approved
3) Major acquisition or disposal of assets transactions
by the Board of Directors.
with a value that require shareholders’ approval
To grant and/or delegate powers to other persons
as stipulated by regulations and Notifications of
the Stock Exchange of Thailand concerning acquisition to perform specific tasks. Any delegated powers and/or
or disposition of assets of the listed companies. assigned tasks must be complied with the scope of a letter
of Power of Attorney, and/or regulations, rules or orders
Authority and responsibilities of Managing Director established by the Board of Directors. The delegated powers
1. To responsible for the management of the overall and/or assigned tasks must not create the conditions for the
organization and/or administer the daily operations Managing Director or his/her authorized person take part in
of the Company pursuant to policies and business the business transactions that might have conflicts of interest
plans approved by the board and/or resolutions with the Company and its subsidiaries (as imposed by
Notification of the Securities and Exchange Commission or
of the meeting of shareholders
2. To develop business plans, delegated authority Notification of the Capital Market Supervisory Board), except
matrix and strategies for consideration by the Board for an approval of the business transactions according to
of Directors and report to the board on the status the policies and principles approved by the meeting of
shareholders or the Board of Directors.
of the business plans and strategies
3. To set up the organizational structure and
Board Meeting
management policies covering employee selection,
1) The Board of Directors meetings schedule and
training, employment and termination as well as
agenda are set in advance during the year so that each member
to define wage rates, salary, compensation, bonus
of the board can manage time to meetings.
and other benefits for employees.
2) Board of Directors meetings are regularly scheduled
4. To monitor the corporate performance and provide and extraordinary meetings may be scheduled as necessary
alternative plan and strategies according to the with clear agenda. Notice of the meeting is sent out at least
Company’s short-term and long-term goals, 5 days prior to the date of the meeting so as to provide
business plan and market competition.
sufficient time for the Board of Directors to study and review
5. To oversee the complete operation of an organization the information. The Chairman of the Board always promotes
in accordance with the strategic plans. This includes transparent consideration and allocates adequate time and
financial, risk, internal control, operation and opportunities for the Directors consideration and discussion.
facilities as well as resources management.
3) Every director is obligated to attend more than
6. To represent the company and issue powers 75% of the Board of Directors meetings arranged during
of attorney to others in order to liaison with the year.
government agencies and other regulators.
4) The Chairman and the Managing Director together
7. To present and strengthen positive image of the shall consider and choose the Board of Directors’ meeting
Company to public, shareholders, customers and agenda and give opportunity for each of the director to be
employees.
able to propose matter for the meeting agenda.
8. To ensure good corporate governance are in place.
5) Board of Directors may also request for having the
9. To be empowered to establish, revise, amend and management and top executives attend the meeting to
update the Company’s work rules including provide additional information and clarify any issues and get
recruitment, appointment, removal and staff acquainted with the Directors.
discipline as well as to determine employees’
6) Board of Directors is entitled to request for additional
salary, other benefits including allowances and information from the Managing Director, Corporate Secretary
and other assigned management. Directors can seek
other welfares.
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Self-assessment of the Board of Directors and
Sub-committees
In 2020, the Board of Directors has formulated selfassessment 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 2020, Selfassessment 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 223.64 or 98.09
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 43.09
or 97.93 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 2020,
The results of Audit Committee performance evaluations
were rated at “Excellent” level with a score of 191.33 or
93.79 percent and was already presented to the Board of
Directors meeting.
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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) 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 involvement in decision making or
approval. 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 2020, 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.

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

200
The results of Nomination and Remuneration Committee
Remuneration of Directors and Management
performance evaluations were rated at “Excellent” level with
Remuneration of Directors and Management are
a score of 76.00 or 100.00 percent and was already presented presented under the Management structure section.
to the Board of Directors meeting.
The results of Risk Management Committee performance
Development of Directors and Executives   
evaluations were rated at “Very Good” level with a score of
The continuous and consistent development for
53.00 or 88.33 percent and was already presented to the
Directors is a key focus of the Company. The Board of Directors
Board of Directors meeting.
encourages and provides knowledge and educations for the
Managing Director Evaluation
person relevant to the corporate governance, such as Directors,
To conduct assessment of Managing Director’s Audit Committee members, Independent Directors and the
performance at least annually using guideline provided by Corporate Secretary. Directors and Executives are regularly
the Stock Exchange of Thailand (CEO Evaluation Form) which update themselves by attending seminars, and meetings
evaluate on the following criteria; (1) Leadership (2) Strategy
formulation (3) Strategy execution (4) Financial planning/ organized by the Thailand Institute of Directors (IOD), the
Performance (5) Relationships with the Board (6) External Stock Exchange of Thailand, and Stock Exchange Commission.
Once a new director is appointed, management should
Relations (7) Human Resources Management/Relations
arrange
for the essential information including Company’s
(8) Succession (9) Product/Service Knowledge (10) Personal
Qualities.
regulation, Good Corporate Governance principles and business
Evaluation process are as follows:
ethics, the Company’s business nature and operations as well
1. The Board of Directors evaluate the performance as trainings beneficial to a listed company directorship for
of the Managing Director at lease annually.
enabling the director to fully perform his/her duties, which
2. The Company Secretary summarizes and reports
the Managing Director’s performance evaluation results to is in accordance with the Board’s development policy.
During the year 2020, Directors and Executives had
The Board of Directors.
The Managing Director’s performance evaluation attended trainings and seminars organized by various entities
in order to enhance skills and knowledge as follows;
results are personal and should not be disclose.
Attendees
1. Ms. Prathama Phornprapha
			
			
				
			
				

Training/Seminar topic
TLCA Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) 2020, the first session
TLCA Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) 2020, the fourth session
TLCA Professional Development Program
(TLCA CFO CPD) 2020, the sixth session

2. Mr. Aphichai Uemsathienporn - Director Accreditation Program
				 (DAP 174/2019)
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.

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

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:
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Audit Committee
1) An opinion on the accuracy, completeness and
As of December 31, 2020 the Audit Committee 		 trustworthiness of the Company’s financial
consisted of 3 independent directors as follows;
		 report,
1. Mr. Apichart Kasemkulsiri
2) An opinion on the adequacy of the Company’s
President of the Audit Committee
		 internal control system,
2. Mr. Kanich Punyashthiti
3) An opinion on the compliance with the law
Audit Committee
		 on securities and exchange, the Stock Exchange
3. Mr. Surin Dhammanives
		 of Thailand’s regulations, or the laws governing
Audit Committee
		 the Company’s business,
Secretary to the Audit Committee:
4) An opinion on the suitability of the auditor,
Mrs. Cholticha Yodsri
5) An opinion on the transactions that may lead
The first ranking Audit Committee has sufficient
		 to conflicts of interest,
knowledge and experience to review the trustworthiness
6) The number of the audit committee meetings,
of financial reports.
		 and the attendance of such meetings by each
		 committee member,
Authority and Responsibilities of the Audit Committee
7) An opinion or overview comment received by
1) To review the Company’s financial report to ensure
		 the Audit Committee from its performance
accuracy and adequacy.
2) To review that the Company has established 		 of duties in accordance with the charter, and
8) Other transactions which, according to the
appropriate and effective internal control system
and observe the independence of the internal 		 Audit Committee’s opinion, should be known
audit unit, as well as to approve the appointment, 		 to the shareholders and general investors,
transfer and dismissal of the chief of an internal 		 subject to the scope of duties and responsibilities
audit or any other units in charge of an internal 		 assigned by the Company’s Board of Directors;
		 and
audit.
7) The Audit Committee shall report to the Board
3) To review the Company compliance with the law
on securities and exchange, the regulations of
of directors, if any of the following transactions
the Stock Exchange of Thailand, and any relevant
or actions be found or suspected to have significant
laws governing the Company’s business.
impact to the Company’s financial status and
4) To select and propose for appointment and
operating results so the matter may be resolved
termination of the Company’s auditor and audit
within the time period that the Audit Committee
fee, as well as to attend a meeting with the
deem appropriate:
auditor without the presence of the management
1) a transaction which causes a conflict of interest;
at least once a year.
2) any fraud, irregularity, or material defect in
5) To consider the connected transactions, or 		 an internal control system;
transactions that may lead to conflicts of interest
3) any violation of the law on securities and
in accordance with the laws and regulations of 		 exchange, the Stock of Exchange of Thailand’s
the Stock Exchange of Thailand to ensure that
		 regulations, or any other laws and regulations
such transactions are appropriate and most
		 relating to the Company business.
beneficial to the Company.
If the Company board of directors or management
6) To prepare the Report of the Audit Committee
fails to make a rectification within the period specified by
and disclose the report in the Annual Report.
The Report of the Audit Committee must be signed the Audit Committee, any Audit Committee member shall
by the Chairman of the Audit Committee and at report such transaction or act to the office of the Securities
and Exchange Commission or the Stock Exchange of Thailand.
least contain the following information.
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Authority and Responsibilities of the Risk Management
8) To perform any other act as assigned by the
Company’s board of directors, with the approval Committee
of the Audit Committee.
1. To establish policy on hire-purchase business risks
for the Board of Directors’ approval. This will
Nomination and Remuneration Committee
cover overall risks including customer credit risk,
As of December 31, 2020 the Nomination and
financial risk, operational risk, liquidity risk and any
Remuneration Committee consisted of 3 Directors as Follows;
risk that could adversely affect the Company’s
1. Mr. Kanich Punyashthiti		
reputation.
President of the Nomination and Remuneration
2. To develop strategies that are in consistent
Committee
with the risk management policy and enable the
2. Mr.Wiboon Perm-Arayawong
Committee to assess and monitor those risks are
Nomination and Remuneration Committee
at acceptable levels.
3. Mr. Aphichai Uemsathienporn
3. To control and monitor the adoptions of the risk
Nomination and Remuneration Committee
management policy to ensure in consistent with
Secretary to the Nomination and Remuneration
the policy approved by the Board of Directors.
Committee: Mr. Aphichai Uemsathienporn
4. To review the adequacy of the risk management
policy and system, including the review of the
Authority and Responsibilities of the Nomination
implementation and effectiveness of the system.
and Remuneration Committee
5. To regularly update the Board of Directors on results
The Nomination and Remuneration Committee scope
of operation regarding areas to be improved
of responsibilities are to formulate policy, criteria and method
in accordance with the prescribed policy and
for selection and nominating candidates for directors as well
strategies.
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’
Executive Board
consideration and shareholders’ meeting approval.
The Board of Directors has appointed the Executive
Board to assist in providing advices and suggestions in its
Risk Management Committee
managerial responsibility and other matters assigned by the
As of December 31, 2020 the Risk Management Board of Directors. As of December 31, 2020 the Company’s
Committee consisted of 5 Directors as follows;
executive board consisted of 5 directors as follows;
1. Mr. Aphichai Uemsathienporn		
1. Ms. Prathama Phornprapha
President of the Risk Management Committee
President of the Executive Board
2. Mr. Prasit Sainonsee			
2. Mr. Prapol Phornprapha		
Risk Management Committee
Executive Director
3. Mr. Taweesak Charoensakyothin		
3. Mr. Raksanit Phornprapha		
Risk Management Committee
Executive Director
4. Mr. Thitipol Luadpugdee		
4. Mr. Prasit Sainonsee		
Risk Management Committee
Executive Director
5. Mrs. Cholticha Yodsri			
5. Mr. Aphichai Uemsathienporn
Risk Management Committee
Executive Director
Dr. Rattakorn Poonsuph Advisor to the Risk Management
Secretary to the Executive Board:
Committee
Mr. Aphichai Uemsathienporn
Secretary to Risk Management Committee:
Mrs. Cholticha Yodsri
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Authority to approve
credit facilities

Motorcycle

Motorcycle
Big Bike

Used Car
(Second hand car)

New Car

Other Credits

Manager of Hire Purchase
Assistant Deputy
Managing Director

125,000
<150,000

800,000
<1,000,000

800,000
<1,000,000

1,800,000
<2,500,000

75,000
<120,000

Deputy Managing Director

<1,200,000

<1,250,000

<1,250,000

<5,000,000

<2,500,000

Managing Director

<2,500,000

<2,500,000

<2,500,000

<10,000,000

<20,000,000

Executive Board

>2,500,000

>2,500,000

>2,500,000

>10,000,000

>20,000,000

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

Authority to approve
credit facilities

Dawn payment (25%)

Loan amount/LTV (75%)

USD

Baht

USD

Baht

USD

Baht

Department Manager
Assistant Deputy Managing
Director
Deputy Managing Director

70,000
80,000

2,310,000
2,640,000

17,500
20,000

577,500
660,000

52,500
60,000

1,732,500
1,980,000

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
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6. To responsible in any tasks assigned by the Board
Authority and Responsibilities of the Executive Board
1. To supervise the day-to-day management on behalf
of Directors, however, any assigned tasks have
of the Company as to maximize Company’s benefits.
to comply with laws, rules and regulations.
2. To formulate business plan, budget, and management
Any executive or person that might have conflicts
structure and authority in order to meet the objectives
of interest with the Company and its subsidiaries
assigned by the Board of Directors.
does not take part in any irregular business
3. To conduct normal business transactions and
transaction or terms and conditions trading.
enter into contractual obligation.
The transactions are to be reported to the Board
4. To manage the Company business and its affair
of Directors in accordance with the rules and
in accordance with the Company Articles of
regulations imposed by the Stock Exchange of
Association, Shareholders approval and/or the
Board of Directors’ approval.
Thailand.
5. To review and report quarterly financial statements
7. Having authority to approve and proceed as follows;
which have been reviewed and approved by the
7.1 Authorities to approve credit facilities and
Audit Committee to the Stock Exchange of Thailand 		 credit limit
and Securities and Exchange Commission of
Thailand.
Unit : Baht
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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.
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.
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• 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. Supervision over 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. Supervision over the use of inside information
 	 and trading the Company’s securities

The company has established a written policy on the
use of inside information as prescribed in the Corporate
Governance policy, as follows;
1. The company has implemented measures regarding
the use of inside information in accordance to CG policy for
everyone to adhere to. The Directors and executives must
report their holding of the Company securities when initial
appointed to the positions and disclose any changes in the
status of their holdings, within three days to the Securities
and Exchange Commission as per Article 59 of Securities
Exchange Act (B.E. 2535).
During 2020, Directors and executives have reported
the changes in their securities holdings to the Securities and
Exchange Commission according to the section 59 and to the
Corporate Secretary for recording. Summary of each Director
and executive 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. In addition, according to the Company’s policy,
Directors, executives along with relevant department heads
who are aware of inside information of the Company are
prohibited to disclose any inside information to any outside
person or any person who has no relevant duties and are
prohibited to trade the Company’s securities during the
1-month period before the financial statements are disclosed
to the public, to prevent using of inside information in seeking
personal benefits and to continuously perform duties under
ethical standards with honesty and impartiality. Any violation
shall be subjected to disciplinary action including warning,
salary reduction, suspension from work and termination of
employment.
These procedures were approved by the Board of
Directors.
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• Nomination of Managing Director
The Executive Board shall identify and propose qualified
nominees to 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.
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6. Auditor Fee

In 2020, the Company and its subsidiaries paid auditor fee as follows:
		
Name of Auditor

Auditor fee

M.R. & ASSOCIATES Co., Ltd.
3.34
(Mr. Akadet Pliensakul)		

7. Good Corporate Governance in other matters

From the year 2007 to 2020, Thitikorn Plc. was granted
100 full marks score from the Annual General Shareholders
Meeting assessment program conducted by Thai Invertors
Association collaborated with the Securities and Exchange
Commission. The Company is one of the six listed companies
that granted 100 full marks score in twelve consecutive years
and was assessed as a commendable example of transparency
and recognition of shareholders right.
In 2020, the Company received 5 stars “Excellent”
for the second consecutive year, 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.
From the year 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.

Unit: Million Baht
Non-audit service fee
None

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 eight 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. 4/2020 dated 12 November 2020, the Company reviewed
and revised the Corporate Governance Policy to ensure
compliance with the CG Code.

Sustainability Framework
For the sustainable growth of the Company together
with society, all management and employees are 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.
At present, the Company growth strategy is to grow
its customer base through its branches all over the country.
Vision/Mission Objectives and Strategies
The Board of Directors realize the importance of
the business operation, therefore has participated in
establishment of the corporate’s vision/mission, objectives
and strategies including the company’s directions to be
appropriate for the business competitions.
In 2020, at the Board of Director meeting dated
12 November 2020, Directors and Management have
reviewed and determined the Company’s vision and mission
for executives and staff to achieve the same goals. The
organization’s vision/mission is reviewed annually (or as
appropriate) to response to current economic circumstances.
• Vision
To be the leasing company for retail customers in the
region that creates the sustainable growth together with our
customers, economy, and society.

4. Becoming a leader in Service Excellence with
		 service mind
5. Operating with integrity, morality, and ethics
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.

• Mission
To focus on creating corporate cultures and values of
good corporate governance by adhering to the principles as
follows;
1. To develop potential of the employees to deliver
		 excellent customer services
2. To provide convenient, quick, and easy access
Corporate Social Responsibility
		 services
The Company’s Corporate Social Responsibility
3. To build a strong relationship with partners
4. To take into consideration the responsibility to policies are as follows:
1. General social responsibility to concern of best
		 community, society and environment.
outcome for all stakeholders including customers, employees,
business partners, competitors, shareholders, community,
• Values
1. Perform duties with determination and expertise society and environment for ensuring all parties’ satisfaction
based on fair and transparent treatment.
		 to achieve business objectives
2. Corporate social responsibility activities are
2. Generate harmony and team collaboration to
incorporated
into the Company’s normal business transactions
		 enhance effective both internal and external
(CSR in process) which are part of the responsibility of every
		communications
employee.
3. Create Learning and Developing Organization
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3. Corporate social responsibility after process jobs (rotation) and promotion. These include the framework
(CSR after process) which mainly related to social and of development as follows;
environmental activities for public service and donations
		 - Development according to training by the
such as donations activities and blood donations.
			 position and years of service so the
			 employees will be equipped to handle
• Corporate Social Responsibility in Employee’s 			 and manage for each position according
Perspective
			 the Company’s expectations.
Human Rights and Labor Justice
		 - In-house Seminar, the experienced staff
The Company has designated a policy on non-violation
of human rights, stating that employees are equally treated and 			 from various aspects will be assigned to be
given opportunities to develop themselves for professional 			 the trainers.
		 - Sending the staff to attend seminars outside
advancement to ensure sufficient capabilities to perform their
duties. Executives and employees are obligated to comply 			 the Company.
with human rights principles which considered as part of
3. Health Care Project
their duties and must be no violation of human rights.
The Company recognizes importance of its
The Company prohibits the use of child labour and human employees’ health and thus places great emphasis on
trafficking and discourage engaging in or accepting any form promote good health and quality of life by set up the
of bribery or corruption.
During the year 2020, the Company has not received following programs continuously;
- Annual medical check-up with check-up program
any complaints relating human rights violation from employees,
suppliers and other stakeholders which building the 		 that suitable for each staff’s age and job
confidence that the Company’s operation has not cause or 		 characteristic.
- Against Drugs program within the organization.
possible to cause adverse impact to communities and society.
- Medical assistance benefits to relieve employee’s
Human Resources Development
		 financial burden which related to medical
1. Employee compensation and benefits
		 treatment fees for both cases of in-patients
The Company provides fair remunerations appropriate 		 and out-patients.
to the responsibilities and work performance of each
- Various employee wellness programs, the
employee. Various benefits are also provided to employee
in addition to those governed by laws such as performance 		 exercising facilities are available to relief employees
from work and join the activities together.
bonus, employee rewards program, provident fund and 		
		 The Company also sponsors in employees’ sport
annual physical check up arrangements.
		 activities since 2009 to create a harmonious
2. Competency Development
The Company is confident that personnel 		 workplace, strengthen teamwork, and provide
development by various methods is important to encourage 		 learning and development opportunities to the
employees with potential and performance to maximize 		 employees.
their knowledge and skills that will help strengthen the
4. Employee disaster relief program
competitiveness of the organization. The program is divided
The relief program exists to help employees
into training and development for both new staff and the
affected
by
natural disasters such as floods and rainstorms
existing ones.
2. 1 Training and development for the new staff whose assets were destroyed to recover and replenish basic
		 Orientation for new staff; a training that necessities in return to work and living.
On January 19, 2016, Thitikorn Plc. group in
provides knowledge and understanding to new personnel
collaboration
with the Company’s Executives and employees,
in order to provide basic understand of the organization and
enable them to adjust and create harmonize working had donated cash to assist the fire victim, Mr. Wittawat
Meksong, the Nakhon Ratchasima branch’s Manager in the
environment.
2.2 Training and development for the existing amount of Baht 145,000.
5. Safety workplace policy
 		 staff
The company places great emphasis on safety
		 The Company has established a plan for
personnel development to encourage employees to meet of workplace, fire drills and safety trainings has been
the operational goals as well as to prepare them for the continuously organized. The Company has set up working
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• Corporate Social Responsibility in Business Partner’s
and Shareholder’s Perspectives
1. Ethical Business Operation:
The Company has operated the business by adopting
the principles of the good corporate governance to ensure
transparency and audibility. Information are completely

 	

disclosed to shareholders and investors in a timely manner.
The Company has developed channels for stakeholders
to file complaints regarding operating results, poor service,
any suspicions about any illegal or unethical conduct of
management or employee via Investor@tk.co.th or contact
the Independent Directors via website http://www.tk.co.th.
2. Fair selection of business alliances:
The Company has established ethical practices for
selection business alliances to ensure equal, fair, systematic
and transparent treatment toward them based on fair benefit
for both parties.
3. Adhering to trade agreement
The Company treats creditors in accordance with
the agreed conditions or trade agreements and also provides
creditors with complete and correct information to prevent
any impacts that may result in damage to the creditors
or financial institution. The Company complies with loan
agreement conditions including borrowing objective,
repayment, collateral and others covenants. The Company
will discuss with the creditor in advance if any foreseeable
default risk.
4. No infringement of intellectual property
The Company respects other people’s intellectual
property. Any business activities dealing with other’s
intellectual property either copy, modify or publish have to
be permitted by the owner. Intellectual property is not
infringed if there is no commercial impact on the intellectual
property owner because of the use.
• Corporate Social Responsibility in Community’s
 	
and Society’s Perspectives
1. The Company has constantly conducted CSR
activities including collaboration with business alliances to
conduct motorcycle safety riding training program 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 a new
four-storey building for Phra Dabos School.
4. Donated motorcycle engines to various vocational
schools for technical student’s study. The Company policy
is to promote safety workplace, without adverse impact to
people, community and environment by efficiently use of
energy, water and electricity resources.
5. In 2011, the Company helped flood victims by
donating 15,000 emergency survival bags individually pack by
the Company staffs. Over 250 staffs of the Company and
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environment and facilities with sufficient safety equipment
to ensure safety and healthy working environment, including
provide Safety Riding training course as well as encourage
helmet wearing.
6. Employee’s welfare and quality of life development
program
The Company values employee’s quality of life,
thus provide various benefits to support the welfare and
development of employees together with the sustainable
growth of the Company.
- Employee welfare fund is established to
compensate employees who suffer bodily
injury or property damage from accident (during
working hours and off hours).
- Funeral allowance fund is set up to grant
allowance among members for the funeral
expenses of an employee and of employees’
immediate family member.
- Group accident insurance is provided to
compensate in the event of death, loss of sight
or limb, or disability of an employee due to
accident during 24 hours. The sum insured is in
accordance with each employee’s position.
- The scholarship for employees’ children is
continually granted each year to the eligible
dependent children of employees which are
awarded for school years from kindergarten up
to university level. In 2020, the Company has
provided 892 scholarships or Baht 1,588,500
for children of employees. Hence, Thitikorn PLC
has continued this program for educational
support for the tenth year with realizing importance
role of education in society and nation development.
This program is meant to enhance quality of
human resources for our society and to build
morale for employees and their families.
- Housing loan granted by Government Housing
		 Bank in the amount of 100% of home appraisal
		 value or purchase price with a low interest rate.
- Other welfare benefits including weddings
		 ceremony, funeral ceremony for employee or
		 employee’s immediate family member.
- The employee recognition program with annual
		 financial reward is launched to enhance morale
		 and motivate outstanding employee performance
		 and dedicated service.
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related companies volunteered to help the Red Cross and
the Stock Exchange of Thailand to pack emergency survival
bags for donating to flood victims.
6. An incentive trip is one of the Company continual
activities over the past 20 years, which aim to strengthen
relationships between the Company managements and its
business alliances.
7. In 2012, the Company celebrated its 40th Anniversary
with a special prizes giveaway campaign worth 40 Million Baht
for the Company motorcycle hire-purchase customers.
8. In January 2014, the Company donated 2,320
blankets to victim in northern provinces and north-eastern
part of the country.
9. On January 7, 2016, Thitikorn Plc. contributed Baht
15,000 to Balae Religious school, Banpa Community Centre,
Pattanakarn Road, Suanluang Sub-district, Suanluang District,
Bangkok in order to support the purchasing of school supplies.
10. On January 9, 2016, the Company contributed Baht
50,000 to the Ramathibodi Foundation for funding the Fat
Off program, to promote the program for good health to
employees.
11. On January 29, 2016, the Company hosted
a supper at and donated money and other amenities totaling
of 27,600 Baht to Rangsit Babies’ Home Orphanage.
12. On December 13, 2016, the Company donated
sports equipment worth 6,939 Baht to Sinraesiam School in
Kanchanaburi Province.
13. On January 7, 2017, the Company sponsored the
10K Mini Marathon “SPI & TK MINI MARATHON” to encourage
exercise and a healthy lifestyle to the Company and related
companies’ employees and also for charity. Total 304,800
Baht has been raised for charity from running within a
determined finish time and distance.
14. The Company donated 5,500 Relief bags worth
700,000 Baht for flood-affected residents in southern
provinces
15. Due to severe flooding in the South affected the
Company’s clients, relief measures was launched to help by
not charging for late payment penalty or collection fee for
clients in 10 flood-affected southern provinces which are
Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si
Thammarat, Ranong, Krabi, Trang, Songkhla, Pattani and Yala.
This is applied to the December 2016 and January 2017
installment.
16. The Company provided scholarship of 5,000 Baht
for children of police officers on the occasion of Children’s
Day 2017
17. Executives and employees have joined a volunteer
activity and donated school supplies for development of
Wat Tanode school, Ayutthaya province. Part of donation

from TK & SPI MINI MARATHON to cerebrate 45th anniversary
of the Company was used for sponsoring the camping activity
for improvement of school building and infrastructure including
playground and school front and back yards, maintenance,
painting, donation of books for library, library area arrangement
and improvement of computer room. The Company also
donated computer screens to support education, examined
drinking water system for children’s healthy, repaired electrical
system and donated movable amplifier to the school. The
Company will continuously emphasize on education support
and other social activities by realizing the importance of social
responsibilities and making positive contributions to the
community.
18. Ms. 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.
21. In 2017, TK celebrates the company’s 45 th
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.
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accumulated and would be converted to Baht 500,000 for
donating to various charity organizations to support their
activities all over the year 2020.
28. Directors and executives presented 3 motorcycles
Honda CB 500X equipped with essential kits worth Baht
809,710 to The Royal Traffic Police Project at the Traffic Police
Division to support them in solving traffic problems and
responding to an emergency situation rapidly to ease suffering
of people.
29. The Company places a strong emphasis on social
responsibility especially public health. To cope with the
COVID-19 pandemic, TK has donated 59,450 relief kits including
masks, face shields, alcohol spray, ready to eat food and rice
worth Baht 3.2 million to 128 medical facilities in Thailand,
Cambodia, Laos, and Myanmar of which TK’s branches are
located.
• Corporate Social Responsibility in Environment’s
 	
Perspective
Energy conservation project: The Company always
promotes optimal utilization of energy and natural resources
such as launching campaign and activity to enhance efficiency
of energy and natural resources usage as follows:
1. Replacement of electronic appliances use in the
Company and its branches with energy saving models.
2. Reduction of paper usage by encourage employees
to keep important document or information in electronics
files (eDocument) in order to reduce paper usage while
increase convenient in use.
3. Encouraging reuse of single-sided used paper to
reduce paper waste
4. Post water conservation signs and posters in office
5. Encouraging walk up the stairs for one floor instead
of taking the elevator to save energy
6. Encouraging turn off computer when not in use
7. Turning off the lights during lunch break or in
working areas where not in use by employee and Executives
for long period
Management meeting are organized quarterly for
executives and all branch managers. In 2020, 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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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, Director and Assoc. Prof. Cherdchai
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.
27. The charity run “TK & SPI Virtual Run 2020” Ying
Wing Ying Hai Dai Kusol No. 4. was organized and participated
by 591 employees and executives of TK and SPI group by
running to accumulate distance to meet each individual
target within the specified period. At the closing of the
project, the total distance of 53,726 kilometers was
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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. 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.
- In 2020 Mobile Applications which are TK Plus and Line@ TK Plus has been launched which
allowed quick and safely access to customer information. In addition, customers can make
payments via application using online banking which reduce paper usage such as monthly
invoices and receipts for more than 5 million sheets or saving 332 trees and reducing CO2
emission for 12.5 tons per year. For a positive impact on the environment and cost effectiveness,
the Company is determined to carry out the same practices at the overseas branches.

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.
- Basic fire fighting training was organized to enhance ability in preventing fires and reducing
losses from fires.
- Basic principles of the environmental management system training for staff to gain understanding
of approach to handling waste including;
1. Plastic bags waste is delivered to TPI Polene (Public) Co., Ltd. “WON” project.
2. Plastic bottles waste is classified and delivered to Chakrabongse Villas.

Anti-corruption Policy
For good practices of business operations and prevention
of risk from potential transactions that are prone to fraud and
corruption, the Company has established Anti-Fraud and
Corruption policy under Corporate Governance Policy for
practical fraud and corruption fighting which conform with
the principles of Good Corporate Governance of the Company.
Guidelines concerning Anti-Corruption
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-Fraud and
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-fraud and
corruption activities.

1.1 Put in place risk assessment regarding unethical
conduct within the organization as well as monitor, control
and prevent fraud and 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.
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Objectives
Best Practices for Risk Management in an
organization for business continuity

activities and must immediately notify the persons assigned
by the Company.
On September 17, 2020, 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.
In 2020, training courses had been arranged for
employees’ understanding and knowledge as follows;

Executives
(Numbers)
63

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

Attendance (Numbers)
Supervisors
Staff
(Numbers)
(Numbers)
1

-

Total
(Numbers)
64

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 7233, 0 2310 7110
4) Facsimile number : 0 2318 3339
5) Independent Director via website : www.tk.co.th
6) The Company’s secretary : filling in the
“Whistleblowing form” posted on website www.
		 tk.co.th
7) Email address: Investor@tk.co.th or submission
		 by mail.
8) Complaints are dealt with confidential. Staff may
raise a complaint with their immediate supervisor (in case of
no conflict exists). Supervisor then forwards the complaint
to the Whistleblowing committee properly with due care
without disclosure of the whistle-blower’s information.

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
Reporting
laundering, financing of terrorism, and being any channel
Employee or other stakeholders can lodge complaints to introduce the proceeds from illegal activity, the written
regarding any suspicious acts and illegal activities to the policy on Anti-Money Laundering was established and
Whistleblowing Committee through the following channels. approved by the Board of Directors to which the employees
1) Email : audit@tk.co.th
are aware of and required to strictly adhere to.
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1.7 Provide appropriate channels of communication
to the employees and other stakeholders to report suspicious
circumstances in confidence of protection from punishment,
unfair dismissal and transfer or any reprisals as well as a
designed officer will be tasked with investigating all report
received.
Management meeting are organized quarterly for
executives and all branch managers. In every meeting,
the importance of the anti-corruption compliance and
transparency of personnel are emphasized. Every employee
must not neglect or ignore when seeing any corruption
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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. 4/2020 on
November 12, 2020, whereas the Board of Directors including
three Audit Committee members presented. The Committee
using internal control assessment form and information
gathering from executives to assess the Company’s internal
control system for the year 2020 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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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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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.

S.P. International Co., Ltd.

Related Parties
		

Type of
Transaction

3.17 Million Baht
8.1 Million Baht

18.29 Million Baht

13.45 Million Baht
2.58 Million Baht

2020

2018

3.59 Million Baht 3.56 Million Baht
10.2 Million Baht 10.2 Million Baht

33.35 Million Baht 33.1 Million Baht

2019

Value

Stationery and
0.83 Million Baht 1.49 Million Baht 1.9 Million Baht
printing expenses
Vehicles for hir-purchasing 59.32 Million Baht 108.11 Million Baht 87.2 Million Baht
Commission on vehicles for 0.32 Million Baht 0.61 Million Baht 0.55 Million Baht
hire-purchasing
Other expenses
4.82 Million Baht
7.1 Million Baht 9.3 Million Baht
Purchase of fixed asset
3.05 Million Baht 20.7 Million Baht
Promotion expenses
0.12 Million Baht 0.34 Million Baht
Sell of fixed asset
0.26 Million Baht
Network system service fee 18.81 Million Baht 12.6 Million Baht
Purchase of software
0.77 Million Baht 4.09 Million Baht
-

Utilities expenses
Service fee

Share the same major 		 Rental and service fees
shareholders and Board of 		 Interest expenses on
Director members
financial lease liabilities
Depreciation on right of
use assets

Nature of
Connection

Necessity/Remark

Mainly are vehicle maintenance fee and fuel at market price
Vehicle for business operation and office fixtures
At the agreed rates
At market price
At the agreed rates
At the agreed price

At market price
At market rates

Rental of office located in commercial area with all utilities, rental fee
is lower than that of the fair market rate, which appraised by third
party. Rental contracts are for 3 years period with expiry dates as follows:
Contract 1-4 end August 31, 2021
Contract 5-13 end August 31, 2022
Electricity and communication expenses same as public rate
Legal service fee regarding hire-purchase contracts preparation and
filling services and legal actions performing such as litigation and legal
execution for non-performing contracts. Fee charged at agreed rate is
lower than proposed rates by other service providers, which allow
maximum benefit to the Company and has been approved by the Board
of Directors. Service contract is one-year period ended December
31, 2021.
At market price

According to Thitikorn Plc. consolidated financial statements, there are connected transactions with related parties as follows:

Connected Transactions
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Share the same major
Vehicles for hire-purchasing
shareholder and Board of 		 Commission on vehicles
Director members
for hire-purchasing
Other expenses
Promotion revenue
Sell of property foreclosed

Shareholding and share the 		 Other expenses
same Board of Director 		
members in subsidiaries

Share the same major
shareholder

Board of Director members’ 		 Rental expenses		
relative
Interest expenses on
0.18 Million Baht
financial lease liabilities
Depreciation on right of
1.68 Million Baht
use assets

Share the same major 		 Car rental income
shareholder and Board of 		 Interest income on
Director members
financial lease

Toyota Pathumthani
Toyota’s dealer Co., Ltd.

Napas Co., Ltd.

Software Development
Co., Ltd.

Miss Prin Phornprapha

Siam Brewery Co., Ltd.

Network system service fee
Stationery and printing
expenses
Purchase of computer
software
Purchase of computer
hardware
Other expenses

Share the same major 		 Other expenses
shareholders and Board of 		
Director members

Lexus Bangkok Co., Ltd.

0.43 Million Baht
0.97 Million Baht

0.96 Million Baht

0.3 Million Baht

0.07 Million Baht
-

-

0.9 Million Baht
-

3.1 Million Baht

-

0.82 Million Baht

14.11 Million Baht
8.27 Million Baht

6.99 Million Baht
5.18 Million Baht

4.98 Million Baht

0.27 Million Baht
0.58 Million Baht

0.32 Million Baht
0.01 Million Baht
0.47 Million Baht
2.93 Million Baht

25.75 Million Baht
0.15 Million Baht

0.08 Million Baht

-

0.3 Million Baht

2019

Value

8.11 Million Baht
0.05 Million Baht

-

-

0.27 Million Baht

0.05 Million Baht

2020

Share the same major 		 Rental expenses
shareholders and Board of 		 Interest expenses on
Director members
financial lease liabilities
Depreciation on right of
use assets
Other expenses

Type of
Transaction

SPSU Plc.

Nature of
Connection

-

-

-

1.07 Million Baht

5.3 Million Baht

1.6 Million Baht

23.7 Million Baht
8.5 Million Baht

3.95 Million Baht

0.19 Million Baht
-

17.9 Million Baht
0.14 Million Baht

0.1 Million Baht

-

2.3 Million Baht

2018

Car rental contract for 5 years during 7 November 2019 –
7 November 2024 at the agreed rate.
2 vehicles hire purchase contracts at market rates.

Office rental contract for 3 years during 1 July 2019 – 30 June 2022
at lower rate than fair value.

At the agreed price

At the agreed price

At the agreed price

At the agreed rates
At market price

Transportation service fee at the agreed rates

Vehicle maintenance fee at market price
At the agreed price
At market price

At market price
At market rates

Vehicle maintenance fee at market price

Purchase of office equipment

Warehouse rental contracts, rental rates are lower than that of the
market price appraised by third party. Rental period is 1-3 years with
expiry date as follows:
Contract 1 end July 31, 2023

Necessity/Remark
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Measurement or procedure for approval of connected
transaction
Connected transaction has to be 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 group has a policy for future connected
transaction by setting the conditions in accordance with
general commercial terms based on common market price
and conditions. With this regard, the Company authorizes
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 conflicts of interest,
the Company would follow act, notifications and/or regulations
imposed by 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 the Board of directors or
Shareholders’ meeting as deemed necessary. The company
would disclose any connected transaction in the note 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
value 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
of which rental fee was lower than fair market rate,
and other transactions such as legal services fee is
lower than that of the market rate. Purchase of
vehicles for hire-purchasing was at market price,
whereas commission on vehicle sales, vehicle
maintenance expenses, fuel expenses, utilities
expenses, stationery and printing expenses were
at cost prices.
Transaction with SPSU Plc. represented office
rental contract which rental fee was lower than
fair market price.
Transactions with Toyota Pathumthani Toyota’s
dealer Co., Ltd. consisted of purchase of vehicles
for hire-purchasing, commission on vehicle sales
and vehicle maintenance expenses were at market
prices.
Transaction with Lexus Bangkok Co., Ltd. was
vehicle maintenance expenses at the agreed rate.
Transaction with Napas Co., Ltd. was 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’s office rental contract at lower
rental fee compared to fair market rates.
Transaction with Siam Brewery Co., Ltd. represented
5 years car rental contract at the agreed rate and
interest income on financial lease at market rates.

The Thai economy in 2020 contracted by 6.1 percent
and export values were recorded a negative figure for the
second consecutive year at 6.6 percent attributed mainly to
the continued trade tensions between the United States and
China together with COVID-19 pandemic impact on the global
economy from lockdown measures in various countries.
Certain countries reported multiple waves of COVID-19 pandemic,
at the end of 2020 there were total 83.0 million infected
cases and 1.8 million deaths worldwide of which continuously
increased. The Thai Baht has steadily strengthened and this
appreciation in value has outpaced that of the major world
currencies which lowered the country’s competitiveness.
The average of crude oil price (WTI) for the year 2020 was
USD 38.6 per barrel which decreased 40.1% from 2019,
resulted in lower prices of major agricultural products
in Thailand such as rubber, palm, tapioca, corn, cane, and
sugar. Thailand exported 5.7 million tons of rice or 24.5%
decreased from last year, which made Thailand the world
third-largest rice exporter. Severe drought events incurred in
2020 and is predicted to be continued in 2021 directly affected
9.4 million agricultural workers or 28.8% of total workers
(37.4 million people). Thai household debt has risen to the
highest level at 86.6% of GDP or Baht 13.8 trillion in third
quarter of 2020. Tourism sector as an important source of
revenue to Thailand has recorded of 39.8 million foreign
tourists who visited the country last year and spent Baht 1.95
trillion, accounting for 12% of the country’s GDP. However,
in 2020 number of foreign tourists decreased 83.2% to
6.7 million (in the first quarter of 2020) of which generated
revenue of Baht 0.3 trillion or 82.9% decrease from the
previous year. Number of domestic tourists in 2020 were
dropped to 108 million from 227.8 million in 2019 or 52.6%
decrease, the estimated revenue was Baht 0.4 trillion
compared with Baht 1.1 trillion in 2019 or 61.1% decrease.
This is the first-time phenomenon that hotels closed since
no tourists shown, airplanes were on the ground and global
travel restrictions implemented, therefore travel and tourism
related businesses and aviation are the most affected sectors.
These directly impacted workers and operators in tourism
related businesses including restaurants and aviation industries
of which approximately 2.5 million people or 6.7% of total
workers. The investment applications value received by
Board of Investment (BOI) during the year 2020 was Baht
481,150 million or decreased by 30.4% from Baht 691,390
million last year. Global investing in research and development
of COVID-19 vaccines on a never-before-seen level. Several

countries have achieved success in coronavirus vaccine
invention and development. Many countries have started
to vaccinate people against coronavirus to reduce overall
COVID-19 infections and mortality which getting people around
the world back to normal soon.
In 2020, motorcycle market contracted for the third
consecutive year, motorcycle sales were 1,517,682 units
or 11.7% decrease. Automobile market also contracted for
the second consecutive year, automobile sales were
792,110 units or 21.4% decrease, which directly affected
to the business.
At the end of 2020, net hire-purchase receivables,
loan receivables, nano finance receivables and micro finance
receivables were totaling Baht 4,591.3 million or 38.3%
decreased from Baht 7,438.6 million in the previous year.
Net motorcycle hire-purchase receivables were Baht 4,054.2
million, 41.6% decreased from Baht 6,940.4 million in 2019.
Net automobile hire-purchase receivables were Baht 214.4
million, 30.9% decreased from Baht 310.2 million in the
previous year. Net loan receivables were Baht 297.7 million,
59.2% increased from Baht 187.0 million. In 2020, Nano
finance receivables were Baht 23.9 million, significantly
increased from Baht 0.6 million in the previous year due to
expansion by strategically target to creditworthy existing
customers. At the end of 2020, Micro finance receivables
in Myanmar were Baht 1.1 million, 175.0% increased from
Baht 0.4 million in the previous year.
The Company’s plan has been approved to directly
and indirectly assist customers who affected by COVID-19
during the end of first quarter through second quarter. The
Company’s relief measures are offered to all domestic and
overseas customers and there were totaling of 210,200
customers enrolled into the program. The relief measures
comprise 1) A grace period on installment repayment
(principal and interest) 2) Reduce installment amount into
required minimum amount 3) Additional discounts for early
loan settlement 4) Coverage for Covid-19 for customers
who make installment payments in full. A grace period on
repayment and reduction of instalment amount are offered
to customers based on payment history. According to the
past records, 74.6% of existing customers had continued to
pay in full which resulted in a high level of debt collection
amount made by the Company during the second quarter or
87.4% which is higher than previously forecasted. At the end
of second quarter, the relief measures were ended and most
of customers return to make normal repayments during third
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and fourth quarters. The collection amounts were close to
those of first quarter or approximately 90% therefore less
allowance for doubtful accounts provided by the Company
in the last two quarters. As a result of Thailand’s ability to
curb COVID-19 infections, the Thai government gradually
started to ease the lockdown measures for economic
activities to be to resume efficiently which are typically
positive for the Company’s hire-purchase receivables quality.
The Company has planned to prepare for and respond
to if the COVID-19 pandemic continued. In addition, the
policy to be strict on loan origination and effective loan
quality monitoring has been maintained will has a positive
2020
Million   	 %
Baht		
Hire-purchase income			
Motorcycle hire-purchase
1.977.3
77.6
Automobile hire-purchase
16.3
0.6
Total hire-purchase income
1,993.6
78.2

effect on the Company’s financial performance in the
medium and long term.
Revenue
Thailand automotive industry in 2020, motorcycle
market contracted for the third consecutive year with a sales
drop at 11.7% and automobile sales decreased for two
consecutive years at 21.4% from the previous year which
resulted in Thitikorn Group’s revenue decrease. The Company
group’s total revenues were Baht 2,548.2 million, decreased
31.5% from Baht 3,719.1 million in the previous year.
The Company’s revenues by category are as follows;

2019
Million
%  	
Baht		
2,945.8
20.8
2,966.6

79.2
0.5
79.7

2018
Million   	 %
Baht

%
% YOY
20-19

				
3,141.3
81.1
-32.9
29.0
0.8
-21.6
3,170.3
81.9
-32.8

%
% YOY
19-18
-6.2
-28.3
-6.4

Loan receivables / Nano finance								
Loan receivables
12.4
0.5
17.0
0.5
21.7
0.6
-27.1
-21.7
Nano, micro finance receivables
0.9
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
350.0
100.0
Other income								
Sales of merchandises
0.2
0.0
4.3
0.1
9.7
0.2
-95.3
-55.7
Fee income
39.7
1.6
62.6
1.7
52.8
1.4
-36.6
18.6
Bad debt recovery
240.6
9.4
259.7
7.0
224.1
5.8
-7.4
-17.4
Others *
260.8
10.2
408.7
11.0
393.1
10.1
-36.2
4.0
Total other income
541.3
21.3
735.3
19.8
679.7
17.5
-26.4
8.2
            Total revenues

2,548.2

100.0

3,719.1

100.0

3,871.8

100.0

-31.5	  -3.9

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. 22 Other income
In 2020, total hire-purchase income was Baht 1,993.6
million, decreased 32.8% from Baht 2,966.6 million in the
previous year. Motorcycle hire-purchase income was Baht
1,977.3 million, decreased 32.9% from Baht 2,945.8 million
in the previous year. Automobile hire-purchase income was
Baht 16.3 million, decreased 21.6% from Baht 20.8 million 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 Baht 12.4 million and incomes from Nano finance
and Micro finance were Baht 0.9 million, respectively. Other

income was Baht 541.3 million, decreased 26.4% from
Baht 735.3 million in the previous year due to the Company’s
measures to assist customers who affected by COVID-19
by waiving of late fees and collection fees during second
quarter of 2020 and decline in lending.
In 2020, hire-purchase income was accounted for
78.2%, incomes from loan receivables, nano finance and
micro finance were accounted for 0.5%, and other income
was accounted for 21.3% of the total revenues, respectively.
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Million Baht

2020

2019

2018

Cost of sales
0.1
5.1
9.5
Selling and administrative expenses
1,361.4
1,885.2
2,154.2
Bad debt and provision for doubtful accounts
639.7
1,093.8
1,066.8
Finance cost
73.3
125.3
129.3
                   Total expenses	 2,074.4	 3,109.4	  3,359.9
In 2020, the Company total expenses were Baht
2,074.4 million, decreased 33.3% from Baht 3,109.4 million
in the previous year. Since cost of sales (motorcycles) were
Baht 0.1 million and selling and administrative expenses were
Baht 1,361.4 million, decreased 27.8% from Baht 1,885.2
million in the previous year due to efficient cost management
in the organization together with work tools improvement by
increasing use of digital technology.
Bad debt and provision for doubtful accounts for 2020
was Baht 639.7 million, decreased 41.5% from Baht 1,093.8
million 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. Together with a
stringent loan origination which contributed to continue
improvement in customers credit quality.

% YOY
% YOY
20-19
19-18
-98.0
-46.3
-27.8
-12.5
-41.5
2.5
-41.5
-3.1
-33.3	   -7.4

In 2020, the Company average cost of borrowing
was 3.0% per annum, interest expenses was Baht 73.3 million,
decreased 41.5% from Baht 125.3 million in the previous year,
due to reduction in borrowing corresponding to the situation
and efficient management of funds.
Net profit
In 2020, the Company net profit was Baht 367.6 million,
decreased 23.6% from Baht 481.1 million in the previous year.
Decrease in net profit resulted by decline in lending together
with the Company’s measures to assist customers who
affected by COVID-19 during second quarter of 2020
(details as mentioned above).

Profitability ratios by category over the last three years are as follows:
2020

2019

2018

Profitability Ratios
Interest Income (%)
33.4
35.9	 34.8
Motorcycle hire-purchase
36.0
37.2
36.3
Automobile hire-purchase
6.2
5.9
6.2
Loan receivables and Nano & micro finance receivables
20.5
23.8
25.9
Interest rates (%)	  3.0	 3.0	   2.7
Motorcycle hire-purchase
3.0
3.0
2.7
Automobile hire-purchase
3.0
3.0
2.7
Loan receivables and Nano & micro finance receivables
3.0
3.0
2.7
Spread (%)
30.4
32.9
32.1
Motorcycle hire-purchase
33.0
34.2
33.7
Automobile hire-purchase
3.2
2.9
3.5
Loan receivables and Nano & micro finance receivables
17.5
20.8
23.2
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Expenses
Due to economic situation and highly competitive business operations management. The 2020 selling and
business environment the Company has maintained its administrative expenses was lower than the previous year
policy to be strict on loan origination together with efficient as shown below:
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Financial Status
is motorcycle hire-purchase receivables were significant
At the end of 2020, the Company total assets were decreased in line with motorcycle industry contraction (details
Baht 7,356.8 million, decreased 19.7% from Baht 9,163.3 as mentioned above) together with the Company’s stringent
million in the previous year. The Company’s core assets which loan origination policy for nine consecutive quarters.
Assets

Million Baht

2020

2019

2018

Motorcycle hire-purchase receivables -net
Automobile hire-purchase receivables -net
Total hire-purchase receivables - net

4,054.2
214.4
4,268.6

6,940.4
310.2
7,250.6

8,897.2
394.6
9,291.8

At the end of 2020, the Company net hire-purchase
receivables outstanding was Baht 4,268.6 million, decreased
41.1% from Baht 7,250.6 million in the previous year. Net
motorcycle hire-purchase receivables outstanding was Baht
4,054.2 million, decreased 41.6% from Baht 6,940.4 million
in the previous year, while net automobile hire-purchase
receivables outstanding was Baht 214.4 million, decreased
30.9% from Baht 310.2 million in the previous year. Net loan
receivables was Baht 297.7 million, increased 59.2% from
Baht 187.0 million in the previous year. Nano finance receivables
were Baht 23.9 million, significantly increased from Baht 0.6
million in the previous year due to expansion by strategically
target to creditworthy existing customers. At the end of 2020,
Micro finance receivables in Myanmar were Baht 1.1 million,
175.0% increased from Baht 0.4 million in the previous year.

% YOY
20-19
-41.6
-30.9
-41.1

% YOY
19-18
-22.0
-21.4
-22.0

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 Baht 55,000 and
Baht 650,000 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 2020 loan
loss reserve was provided at Baht 561.7 million or 10.9%
of net hire-purchase receivables (118.3% coverage ratio)
compared with 9.2% of more than 3 months overdue receivables.
For the year 2020, the Company had net hire-purchase
receivables, loan receivables and Nano finance and Micro
finance receivables (before net off loan loss reserve) classified
by aging as follows:
Unit: Million Baht

Account receivables
Current
Overdue = 1 month
Overdue 2-3 month
Overdue 4-6 month
Overdue 7-12 month
Overdue >12 month
Total receivables - net

2020

Value
3,223.7
644.7
809.8
424.1
42.2
8.6
5,153.0

In 2020, account receivables overdue less than
3 months represented 90.8% of total receivables, decreased
from 95.5% in the previous year. Account receivables overdue
more than 3 months increased to 9.2% from 4.5% in 2019
due to economic slowdown which effect receivables quality.

%
62.6
12.5
15.7
8.2
0.8
0.2
100.0

2019

Value
5,149.4
1,277.3
1,354.7
333.9
31.5
1.3
8,148.1

2018
%
Value
%
63.2
7,013.5
70.3
15.7
1,343.3
13.5
16.6
1,208.0
12.1
4.1
384.2
3.9
0.4
19.8
0.2
0.0
0.2
0.0
100.0	 9,969.0 100.0

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.
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issuance of debenture and promissory notes in order to
effectively manage its cost of fund.
At the end of 2020, the Company had total liabilities
of Baht 2,000.5 million, decreased 48.4% from Baht 3,878,5
million 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 2020 and 2019 stood
Liabilities
In 2020, the Company managed its liquidity position at 90:10 and 95:5, respectively. Details of borrowing by types
and cost of fund by maintaining adequate funding from over the last three years are as follows:
Unit: Million Baht
2020

Type of Loans
Bank overdrafts
Promissory notes
Debenture
Long term loan

Value
0.2
154.6
1,070.0
250.1
Total	   1,474.9

%
0.0
10.5
72.5
17.0
100.0

2019

Value
18.8
144.4
2,870.0
314.3
3,347.5

%
0.6
4.3
85.7
9.4
100.0

2018
Value
%
27.8
0.6
70.1
1.4
4,620.0
93.2
237.3
4.8		
4,955.2
100.0

Shareholders’ Equity
dividend to shareholders in the amount of Baht 275.0 million
The Company profitable resulted by stringent credit on May 12, 2020. Change in shareholders’ equity during the
approval process and expertise. The Company paid out 2019 fiscal years is as follows:
2020

2019

2018

% YOY
20-19

% YOY
19-18

5,284.9
15.8

5,062.4
-

4,940.4
-

4.1
-

2.8
-

2.4
328.2
275.0
5,356.3

5.3
442.1
225.0
5,284.9

0.5
381.5
260.0
5,062.4

-54.7
-23.1
22.2
1.4

960.0
17.3
-13.5
4.8

Million Baht
Equity Balance as at the beginning of the year
Add Cumulative effect due to the adoption of
new financial reporting standards
Add Non-controlling interests
Add Total comprehensive income for the year
Less Dividend paid
Equity Balance as at the end of the year

At the end of 2020, shareholders’ equity stood at 3,890.9 million, increased 2.7% from Baht 3,786.8 million in
Baht 5,356.3 million, increased 1.4% from Baht 5,284.9 million the previous year. Debt to equity ratio (D/E) in 2020 and 2019
in the previous year, while retained earnings was Baht were 0.37 times and 0.73 times respectively.
Auditor Fee
In 2020, the Company and its subsidiaries auditor fee is as follows:
Unit: Million Baht
Name of Auditor

Auditor fee

M.R.& ASSOCIATES Co., Ltd.
3.34
(Mr. Akadet Pliensakul)		

Non-audit service fee
None
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In second quarter of 2020, the Company had measures
to assist customers who affected by COVID-19, however,
without using guidelines for additional options announced by
the Federation of Accounting Professions Committee, loan
loss reserve at the end of 2020 was Baht 561.7 million or
118.3% coverage ratio compared with Baht 503.5 million or
126.7% coverage ratio if additional option was applied.
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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 2020, 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
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, 2020, 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, 2020, 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, 2020, 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, 2020, and its financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated
Financial Statements and the Separate Financial Statements” section of my report. I am independent of the
Group in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of
Accounting Professions together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the
consolidated financial statements and the separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with such Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my
audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements of the current period.
These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial statements and the
separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate
opinion on these matters.

1
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Accuracy and Completeness of Interest Income on Hire Purchase and Related Hire Purchase Receivables
Risk Description
The Company and its three subsidiaries operate in 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,
cutoff for proper accounting period, proper classification and fair presentation of entries in the
consolidated financial statements and the separate financial statements.
 Perform the analytical review on information relating to changes in interest income on hire purchase
and the related hire purchase receivables between periods, review of certain ratios and connectivity of
information in the consolidated financial statements and the separate financial statements.

2
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Risk description
As discussed in Note 2 to the financial statements, The Thai Financial Reporting Standard no. 9, Financial
Instruments, (“TFRS 9”) has become effective in 2020 which features change in significant principle for
considering and estimating the allowance for impairment of financial assets whereby the most significant
part in the Group’s financial statements is hire-purchase contract receivables. In consideration and estimate
of impairment loss for the expected credit loss of hire-purchase contract receivables, the Group applies the
principle pertaining to TFRS 9 which is complicate and required significant management’s judgement and
also relates to use of voluminous past information and statistics of the Group together with management’s
forward looking on significant relevant economic factors. Such entirely compiled information is used for
processing and generating the expected credit loss model for hire-purchase contract receivables. Hence, the
accounting estimate formed by such model may contain high level of uncertainty and is significant risk that
directly affects adequacy and prudence of allowance for impairment of hire-purchase contract receivables in
the financial statements.
Significant accounting policies and other information relating to allowance for impairment of hire-purchase
contract 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 the appropriate and acceptable level and enable the financial
statements to be free from material misstatement:
 Read of documents and reports, inquiries and having the consultation meetings with relevant personnel
(including the advisory company hired by management as its specialist) in order to gather
understanding in significant principles relating to TFRS 9 as well as the methods used by the Group in
compilation of past information and statistics for processing and generating the model.
 Sampling for test of accuracy and completeness of the compiled past information and statistics,
including information on defaults, bad debts, bad debt recovery, and classification for outstanding
periods of hire-purchase contract receivable balances.
 Review and assessment of the reasonableness and acceptability on conclusion reached from information
processing as well as significant assumptions and forecasts, determined by management and its
advisory company, which are used for generating the model.
 Test computation of the figures attributable to the conclusion reached from information processing and
information resulted in the model.
 Test computation of figures resulted from use of model as well as analysis for adequacy and prudence
of allowance for impairment with hire-purchase contract receivable balances and in conjunction with
other surrounding information on hands.

3
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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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 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.

5
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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.
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 23, 2021
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER
2020 AND31,
2019
AS AT31,
DECEMBER
2020

AND 2019
In Thousand Baht

ASSETS
Consolidated
Note

The Company Only

2020

2019

2020

2019

5

2,213,140

1,021,212

1,931,513

845,911

4, 6

2,645,325

4,089,880

1,813,616

3,109,502

229,345

133,613

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Trade receivables
- Current portion of hire-purchase contract receivables - net
- Current portion of loan receivables - net

6

237,608

140,902

- Current portion of nano finance receivables - net

6

15,295

566

-

-

- Microfinance receivables - net

6

1,122

441

-

-

- Other trade receivables

7

25,865

55,468

25,163

54,558

Receivables from and short-term loans to related parties

4

-

-

454,713

618,059

5,108

406

4,941

240

Asset foreclosed - net

8

56,966

173,568

56,624

173,568

Other current assets

2

8,797

28,385

7,580

19,158

5,209,226

5,510,828

4,523,495

4,954,609

Merchandises

Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS
Restricted deposits at financial institutions
Hire-purchase contract receivables - net

9
4, 6

34,323

33,610

1,623,263

3,160,736

1,128,175

-

2,519,421

35,894

Loan receivables - net

6

60,106

46,065

48,899

Nano finance receivables - net

6

8,564

-

-

1, 10

-

-

322,787

305,835

Long-term loans to other parties - net

11

25,752

47,350

25,752

47,350

Property for lease - net

15

17,708

18,113

-

-

Investments in subsidiaries accounted for using the cost method

Assets not used in operations

-

15

14,282

14,282

5,708

5,708

Property, plant and equipment - net

4, 12, 26

131,895

154,659

99,641

119,463

Right-of-use assets - net

2, 4, 13

101,148

Intangible assets - net

4, 14, 26

Deferred tax assets

24

Other non-current assets

2

-

81,329

-

5,886

9,227

4,354

7,081

122,805

153,742

113,605

151,052

1,868

14,710

1,538

10,190

Total Non-Current Assets

2,147,600

3,652,494

1,831,788

3,201,994

TOTAL ASSETS

7,356,826

9,163,322

6,355,283

8,156,603

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER
2020 AND31,
2019
AS AT31,
DECEMBER
2020

AND 2019
In Thousand Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Consolidated
Note

2020

The Company Only
2019

2020

2019

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

16

154,846

Current portion of long-term loans

17

Current portion of lease liabilities

2, 4, 18

37,724

Current portion of debentures

19, 27

670,000

1,800,000

670,000

1,800,000

4

37,390

48,328

603,987

535,201

Trade payables

Payables to and short-term loans from related parties
Income tax payable
Deposits and advances from customers

163,188

233

20,831

36,728

21,445

22,677

13,895

196,297

239,475

-

-

32,303

-

-

36,241

81,180

1,009

37,732

164,981

161,644

135,939

121,635

41,404

56,312

34,758

45,322

93,764

125,433

43,827

77,088

1,469,375

2,697,005

1,544,733

2,651,704

Accrued expenses and other current financial liabilities
- Accrued sales promotions and rewards
- Others

2

Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES
Long-term loans - net of current portion

17

53,772

74,835

-

Lease liabilities - net of current portion

2, 4, 18

45,506

-

36,485

Debentures - net of current portion

19, 27

400,000

Liability for post-employment benefits

20

Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities

1,070,000

400,000

1,070,000

31,891

36,625

26,081

30,919

531,169

1,181,460

462,566

1,100,919

2,000,544

3,878,465

2,007,299

3,752,623

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

972,987

972,987

972,987

972,987

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital - common shares, Baht 1 par value
Authorized share capital - 500,000,000 shares, Baht 1 par value
Issued and fully paid-up share capital - 500,000,000 shares, Baht 1 par value
Premium on shares

21

Retained earnings
- Appropriated for legal reserve

21

50,000

50,000

50,000

50,000

- Unappropriated

2

3,890,913

3,786,822

2,824,997

2,880,993

Other component of equity
- Difference on financial statement conversion of subsidiaries
- Gain on change in proportion of investment in subsidiary

(78,825)
10

(43,749)

-

6,352

2,362

5,341,427

5,268,422

14,855

16,435

Total Shareholders’ Equity

5,356,282

5,284,857

4,347,984

4,403,980

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

7,356,826

9,163,322

6,355,283

8,156,603

Equity attributable to Owners of the Parent
Non-controlling interests

10

-

-

4,347,984
-

4,403,980
-

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

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEARS
DECEMBER
31, 2020 AND
FORENDED
THE YEARS
ENDED DECEMBER
31,2019
2020

AND 2019
In Thousand Baht
Consolidated
Note

The Company Only

2020

2019

2020

2019

1,993,555

2,966,601

1,481,084

2,481,715

9,843

14,024

-

-

REVENUES
Interest income on hire purchase

4

Interest income on loan

12,382

17,007

Interest income on nano finance

787

143

Interest income on microfinance

116

14

Sales of merchandises

191

4,263

191

4,263

541,122

731,115

585,597

765,628

2,548,153

3,719,143

2,076,715

3,265,630

191

5,067

191

5,067

Other income

4, 22

Total Revenues

-

-

EXPENSES
Cost of sales
Distribution costs
Administrative expenses

2, 4, 18, 20, 30

Bad debt and loss on impairment of trade receivables

2, 6

Total Expenses
Profit from Operating Activities
Finance Costs

4, 18

PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE

3

1,361,147

1,885,193

-

3

1,198,174

1,763,031

639,724

1,093,853

531,149

1,040,585

2,001,062

2,984,116

1,729,514

2,808,686

547,091

735,027

347,201

456,944

73,309

125,318

66,713

117,935

473,782

609,709

280,488

339,009

Income Tax Expense

24

103,793

123,340

53,056

68,199

PROFIT FOR THE YEAR

2

369,989

486,369

227,432

270,810

(35,076)

(38,936)

-

-

(4,250)

-

(3,653)

-

(39,326)

(38,936)

(3,653)

-

2

330,663

447,433

223,779

270,810

2

367,579

481,061

227,432

270,810

2,410

5,308

369,989

486,369

227,432

270,810

328,253

442,125

223,779

270,810

Other Comprehensive Income (Loss)
Item that will be subsequently reclassified to profit or loss
- Difference on financial statement conversion of subsidiaries
Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
- Actuarial loss on remeasusement of liability for post-employment benefits - net
of income tax effect by Baht 1,062 thousand for consolidated and Baht 913
thousand for the company only in 2020

20, 24

Other Comprehensive Loss for the Year
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Profit Attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests
Profit for the Year

-

-

Total Comprehensive Income Attributable to:
Owners of the parent

2

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

2

2,410

5,308

330,663

447,433

223,779

270,810

0.962

0.455

0.542

500,000,000

500,000,000

500,000,000

0.735
500,000,000

-

-

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Total comprehensive income for the year

25

Payment of dividends
972,987

500,000

-

-

972,987

-

972,987

-

-

972,987

-

-

-

500,000

-

500,000

-

-

500,000

Shares

on Common

Fully Paid-up
Share Capital

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

Ending Balance as at December 31, 2020

Total comprehensive income for the year

10

2

Change in proportion of investment in subsidiary

- Balance as adjusted

Thai financial reporting standards

- Effect from first-time adoption of newly issued

- Balance previously reported

2

2

Payment of dividends

Ending Balance as at December 31, 2019

2

25

Beginning Balance as at January 1, 2019

Note

Premium

Issued and

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

for

50,000

-

-

-

50,000

-

50,000

-

-

50,000

Legal Reserve

3,890,913

363,329

(275,000)

-

3,802,584

15,762

3,786,822

481,061

(225,000)

3,530,761

Unappropriated

Retained Earnings
Appropriated

(78,825)

(35,076)

-

-

(43,749)

-

(43,749)

(38,936)

-

(4,813)

Subsidiaries

Conversion of

Financial Statement

Difference on

6,352

-

-

3,990

2,362

-

2,362

-

-

2,362

in Subsidiary

Investment

Proportion of

Gain on Change in

Other Components of Equity

Consolidated (In Thousand Baht)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

5,341,427

328,253

(275,000)

3,990

5,284,184

15,762

5,268,422

442,125

(225,000)

5,051,297

the Parent

Owners of

Attributable to

Equity

14,855

2,410

-

(3,990)

16,435

-

16,435

5,308

-

11,127

Interests

Non-Controlling

5,356,282

330,663

(275,000)

-

5,300,619

15,762

5,284,857

447,433

(225,000)

5,062,424

Equity

Shareholders'

Total
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS
ENDED
DECEMBER
31, 202031,
AND
2019
FOR THE
YEARS
ENDED DECEMBER
2020
AND

2019
The Company Only (In Thousand Baht)
Retained Earnings

Issued and

Note

Premium on

for Legal

Share Capital

Shares

Reserve

500,000

Beginning Balance as at January 1, 2019
Payment of dividends

Appropriated

Fully Paid-up

25

Total comprehensive income for the year

972,987

50,000

Unappropriated
2,835,183

Total
4,358,170

-

-

-

(225,000)

(225,000)

-

-

-

270,810

270,810

2,880,993

4,403,980

Ending Balance as at December 31, 2019
- Balance previously reported

500,000

972,987

50,000

- Effect from first-time adoption of newly issued
Thai financial reporting standards

2

- Balance as adjusted
Payment of dividends

500,000

25

Total comprehensive income for the yaer
Ending Balance as at December 31, 2020

972,987

50,000

(4,775)
2,876,218

(4,775)
4,399,205

-

-

-

(275,000)

(275,000)

-

-

-

223,779

223,779

2,824,997

4,347,984

500,000

972,987

50,000

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

In Thousand Baht
Consolidated
2020

The Company Only
2019

2020

2019

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the Year

369,989

486,369

227,432

270,810

103,793

123,340

53,056

68,199

92,286

54,061

82,394

45,214

3,607

12,512

3,114

10,587

Adjustments
Income tax expense
Depreciation and amortization
Expenses for post-employment benefits
Unrealized gain on exchange rate

-

Bad debt and loss on impairment of trade receivables

639,724

Decrease in allowance for diminution in value of asset forclosed

(53,535)

Loss on write-off asset
Gain on sales of equipment
Interest income from trade receivables

(113)
1,093,853

531,149

(434)
1,040,585

(5,987)

(53,681)

924

-

-

(5,987)

(547)

(5,671)

(443)

(5,671)
(2,495,739)

-

(2,006,840)

(2,983,765)

(1,490,927)

Other interest income

(9,320)

(9,091)

(39,883)

(40,968)

Interest expense

73,309

125,318

66,713

117,935

2,275,687

1,039,649

2,061,519

1,386,931

Decrease (increase) in operating assets
Trade receivables - hire-purchase contract receivables
Trade receivables - loan receivables
Trade receivables - nano finance receivables
Trade receivables - microfinance receivables
Trade receivables - other
Other receivables from related parties
Merchandises
Asset foreclosed
Other current assets
Other non-current assets

(102,561)

(241,403)

(23,715)

(12)

(721)

(450)

29,603

32,934

-

-

(4,702)

778

(100,432)
-

(242,330)
-

-

-

29,395

32,678

361
(4,701)

(595)
775

170,137

32,455

170,625

32,455

11,279

11,553

6,775

15,087

(100)

(245)

49

(144)

8,782

(93,606)

(1,948)

2,752

Increase (decrease) in operating liabilities
Trade payables
Other payables to related parties
Deposits and advances from customers

15,283
(978)

(93,773)
(40)

3,337

26,366

14,304

27,197

Accrued expenses and Other current financial liabilities

(27,657)

18,357

(25,480)

(11,184)

Liability for post-employment benefits

(13,653)

(7,553)

(12,518)

(5,817)

Net cash flows provided by (used in) operations

1,544,629

Interest received from trade receivables

2,081,495

Income tax paid
Net Cash Flows Provided by Operating Activities

(116,851)
3,509,273

(290,558)
3,026,002
(114,041)
2,621,403

1,525,655

148,730

1,572,311

2,547,751

(51,419)
3,046,547

(74,536)
2,621,945
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONTINUED)

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

In Thousand Baht
Consolidated
2020

The Company Only
2019

2020

2019

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Decrease (increase) in restricted deposits at financial institutions

(713)

-

-

-

(42,000)

(94,239)

-

-

204,529

95,000

-

-

(16,952)

-

(1,415)

(55,863)

(1,415)

(55,863)

Increase in short-term loans to related parties

-

Collections from short-term loans to related parties
Increase in investment in subsidiaries
Increase in long-term loans to other parties
Collections from long-term loans to other parties

772

23,013

66,543

23,013

66,543

(20,352)

(51,292)

(22,114)

(29,371)

Additions to right-of-use assets

(1,200)

-

(1,200)

-

Purchases of intangible assets

(1,057)

(6,326)

-

(4,091)

Purchases of fixed assets

Proceeds from sales of equipment

992

6,215

852

Proceeds from right-of-use assets

57

-

57

6,786
-

Other interest received

9,560

9,181

40,504

46,695

Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities

8,885

(30,770)

185,274

31,460

(8,342)

65,656

(20,598)

(14,919)

-

-

140,000

138,000

-

(69,000)

(86,300)

-

-

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions
Increase in short-term loans from related party
Repayments of short-term loans from related party
Increase in long-term loans
Repayments of long-term loans
Payments of lease liabilities
Issuances of debentures
Redemption of debentures
Interest paid
Dividends paid
Net Cash Flows Used in by Financing Activities
DIFFERENCE ON FINANCIAL STATEMENT CONVERSION OF SUBSIDIARIES

261,050

321,150

(325,291)

(244,113)

(42,478)
-

400,000

-

-

(37,393)

-

-

400,000

(1,800,000)

(2,150,000)

(1,800,000)

(2,150,000)

(91,133)

(136,191)

(84,228)

(127,081)

(275,000)

(225,000)

(275,000)

(225,000)

(2,281,194)

(1,968,498)

(2,146,219)

(2,065,300)

(45,036)

(38,936)

-

-

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

1,191,928

583,199

1,085,602

588,105

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

1,021,212

438,013

845,911

257,806

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

2,213,140

1,021,212

1,931,513

845,911

Supplementary disclosures of cash flow information
a. Cash and cash equivalents at end of year
15,893

24,290

12,202

21,032

Current accounts at banks

Cash in hand

262,301

97,863

39,488

44,854

Savings deposits at banks

1,434,946

649,054

1,379,823

530,025

Short-term fixed deposit at bank
Total

500,000

250,005

500,000

250,000

2,213,140

1,021,212

1,931,513

845,911

1,096

122

1,096

122

b. Non-cash transactions
Purchases of fixed assets by means of payables
Initial recognition of right-of-use assets and lease liabilities
Right-of-use assets transferred from other current assets
Right-of-use assets transferred from other non-current assets

125,708

-

106,181

-

8,069

-

4,638

-

12,136

-

8,603

-

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued) (Continued) (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

1.

GENERAL INFORMATION

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

Type of Business
Hire-purchase motorcycle

Percentage of Direct and
Indirect Holdings (%)

December 31,
2020
50,000

December 31,
2019
50,000

December 31,
2020
99.99

December 31,
2019
99.99

40,000

40,000

99.99

99.99

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

Hire-purchase automobile
and motorcycle business

TK Ngern Tan Jai

Nano finance business

50,000

50,000

99.99

99.99

Co., Ltd.
Sabaidee Leasing

Hire-purchase motorcycle

58,013*

41,061**

86.89

80.50

132,209***

132,209***

99.95

99.95

99.00

99.00

Co., Ltd. (Lao PDR)

business

Suosdey Finance PLC.

Hire-purchase motorcycle

(Cambodia)

business

Mingalaba Thitikorn

Microfinance business

4,705****

4,705****

Microfinance Co., Ltd.
(Myanmar)

*KIP 15,250 million

**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
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

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, 2020, the Group has adopted Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial
Reporting Standards (TFRS), Thai Accounting Interpretation (TSIC), Thai Financial Reporting
Interpretation (TFRIC), and accounting guidance, newly issued and revised by TFAC, which became
effective from the accounting period starting on or after January 1, 2020. The aforesaid adoption of
newly issued and revised TAS and TFRS as well as TSIC, TFRIC and accounting guidance did not have
any material effect to the financial statements of the Group, 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
Thus, TFRS 9 affects the Group to classify and measure its financial assets and financial liabilities in
statement of financial position in 2020 as well as recognizing impairment for the expected credit loss of
financial assets with respect to the principles discussed in the significant accounting policies.
As at December 31, 2019, there was no material effect from measurement of financial assets and
financial liabilities. In addition, no restatement on the figures of comparative information of previous
periods has been made in relation to classification and measurement because the Group exercised the
option of modified retrospective adjustment by recognizing the cumulative effect from the first-time
adoption of TFRS 9 at the date of initial application (January 1, 2020).
In addition, As at December 31, 2019, the effect of impairment from the expected credit loss of hirepurchase contract receivables and loan receivables increased from the previously reported balance
totalling approximately Baht 4.8 million in the separate financial statements and decreased from the
previously reported balance totalling approximately Baht 15.8 million in the consolidated financial
statements. No restatement on the figures of comparative information of previous periods has been made
because the Group exercised the option of modified retrospective adjustment by recognizing the
cumulative effect from the first-time adoption of TFRS 9 at the date of initial application (January 1,
2020). Therefore, the Company adjusted such effect by reducing (separate financial statements) or
increasing (consolidated financial statements) the beginning unappropriated retained earnings as at
January 1, 2020 and resulted in decrease (separate financial statements) or increase (consolidated
financial statements) in balances of aforesaid accounts, total assets and shareholders’ equity as at that
date with the same amount.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

TFRS 16 Leases
TFRS 16 specifies that lessee shall recognize right-of-use asset and lease liability for all lease agreements
with the present value or discounted cash flows of payments throughout the lease term whereby the
discount rate shall be considered appropriate in situation and to the entity. However, there is exception
for short-term lease agreement (not exceeding 12-month period) or lease agreement for the underlying
low-value asset whereby payments under the lease are able to be accounted for as expense. Right-of-use
asset shall be depreciated by straight-line method over the lease term. Deferred interest, presented as
deduction to lease liability, is amortized as finance cost over the lease term by the effective interest rate
method. Each installment payment under the lease liability shall be separated into parts of principal and
interest.
For lessor, classification and accounting for operating lease or finance lease is still required as previously
applied. Therefore, there is no significant change or effect on the lessor.
TFRS 16 affects the Group to recognize right-of-use assets (non-current asset) and lease liabilities (noncurrent liability) on the leases of building space whereby the remaining lease terms as at December 31,
2019 are between 7 months and 10 years 4 months. The balances of non-current asset and non-current
liability in consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2019 increased
from those previously reported of approximately Baht 125.7 million and Baht 106.2 million, respectively,
whereas the effect to consolidated and separate statements of comprehensive income is immaterial. In
addition, the Company reclassified balances in consolidated and separate statements of financial position
as at January 1, 2020 of (1) prepaid rental charges under other current assets of approximately Baht 8.1
million and 4.6 million, respectively, and (2) rental guarantees under other non-current assets of
approximately Baht 12.1 million and 8.6 million, respectively, to be a part of cost of the right-of-use
assets.
The weighted average incremental borrowing rates that are used in determining the discounted cash flows
by the Group is between 2.27% and 2.83% p.a. whereby the group has used practical expedients
permitted by such standard to apply a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar
characteristics. In addition, no restatement on the figures of comparative information of previous periods
has been made because the Group exercised the option of modified retrospective adjustment by
recognizing the cumulative effect from the first-time adoption of TFRS 16 at the date of initial
application (January 1, 2020).
Reconciling information of lease liabilities as at December 31, 2019 (or January 1, 2020)

Commitments on leases disclosed as at January 1, 2020
Less effect from service agreements related to lease agreements
Add consideration on renewal option of lease agreement
Less deferred interest
Lease liabilities as at January 1, 2020

In Million Baht
The Company
Consolidated
Only
99.9
79.3
( 25.4)
( 23.0)
62.6
59.5
( 11.4)
( 9.6)
125.7
106.2
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

TFAC issued several Notifications which were announced in the Royal Gazette during 2020 regarding
the revision of TAS and TFRS as well as TSIC and TFRIC with effective from the accounting period
starting on or after January 1, 2021 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 revised
TAS and TFRS as well as TSIC and TFRIC are as follows:


TFRSs that are revised with reference to the revision of the Conceptual Framework for Financial
Reporting i.e. TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12,
TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32. Revision of the Conceptual Framework for Financial
Reporting comprised of the updated definitions of assets and liabilities, the updated basis of
inclusion of assets and liabilities in the financial statements as well as the newly added principles
and guidance as follows:
 Measurement that includes factors for considering the measurement basis;
 Presentation and disclosures of information that includes when the reclassification of revenues
and expenses in other comprehensive income is required;
 The reporting entities;
 When the assets and liabilities shall be derecognized from the financial statements.
The Conceptual Framework also clearly explains more about the role of management’s ability in
overseeing the entity’s economic resources, prudence and uncertainty in measurements for
financial reporting.



TFRS that is revised attributable to the revision of definition of business i.e. TFRS 3 whereby the
revision is aimed for helping the entity to determine whether the transaction shall be accounted for
as “business combination” or “acquisition of assets”.



TFRSs that are revised attributable to the revision of definition of materiality i.e. TAS 1, TAS 8,
TAS 10, TAS 34, TAS 37 whereby the revision is aimed for more understanding in the definition
of materiality.



TFRSs that are revised attributable to the revision for IBOR reformation i.e. TFRS 7, TFRS 9
whereby the revision relates to change in certain provisions of hedge accounting in order to relief
the impacts from uncertainties caused by IBOR reformation, e.g. Interbank offer rates - IBOR. In
addition, the revision requires the entity to disclose additional information to the investors about
the relationships of hedging activities that are directly affected by such uncertainties.

The Group’s management has preliminarily assessed and believed that there will be no material effect to
the Group’s financial statements upon adoption of the aforesaid revised TAS and TFRS as well as TSIC
and TFRIC.
During the year ended December 31, 2020, a subsidiary in Cambodia was examined and assessed for valueadded tax pertaining to the period January 2018 to May 2020 whereby the result of the examination
concluding that such subsidiary incompletely submitted the value-added tax as required under the applicable
law. Such matter was caused by misinterpretation of the substance relating to loan agreements with customers
whereby the subsidiary’s interpretation was not in line with that of the related government agency and resulted
that such subsidiary was assessed for the prior period value-added tax as well as penalty and surcharge. The
assessed amounts pertaining to each relevant accounting period was immaterial to the consolidated financial
performances for the year ended December 31, 2019. However, for the sole purpose of clear comparability of
information in the consolidated financial information of each prior year with current year, the effect for the
year ended December 31, 2019 were virtually treat like the misinterpretation did not occur and also taken to
revise the comparative corresponding figures in consolidated financial information of prior year which is
summarized below:
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Related Effect
Consolidated statements of financial position
Beginning unappropriated retained earnings
as at January 1, 2019
Ending unappropriated retained earnings
as at December 31, 2019
Accrued expenses and other current liabilities
as at December 31, 2019

Related Effect
Consolidated statement of comprehensive
income for the year 2019
Administrative expenses
Profit for the year
Total comprehensive income for the year
Profit for the year attributable to the parent
Total comprehensive income for the year
attributable to the parent
Basic earnings per share (Baht)

Consolidated Financial Statements
(In Thousand Baht)
Previously
Revision Reported
Increase
Revised
Balance
(Decrease)
Balance
3,546,123

( 15,362)

3,530,761

3,825,603

( 38,781)

3,786,822

86,652

38,781

125,433

Consolidated Financial Statements
(In Thousand Baht)
Previously
Revision Reported
Increase
Revised
Balance
(Decrease)
Balance
1,861,774
509,788
470,852
504,480

23,419
( 23,419)
( 23,419)
( 23,419)

1,885,193
486,369
447,433
481,061

465,544
1.009

( 23,419)
( 0.047)

442,125
0.962

The related value-added tax as well as penalty and surcharge for the year 2020 (January to May) amounted to
approximately Baht 10.2 million which was presented as part of “Administrative expenses” in the consolidated
statement of comprehensive income whereas the outstanding balance of related liability (after partial
payments) as at December 31, 2020 amounted to approximately Baht 36.1 million which was presented as part
of "Accrued expenses and other current financial liabilities" in the consolidated statement of financial
position.

The Group disclosed information for the year ended December 31, 2019 for being the comparative
information in the financial statements for the year ended December 31, 2020 in the form of
corresponding figures.
For convenience of the readers, an English translation of the financial statements has been prepared from
the Thai language statutory financial statements that are issued for domestic financial reporting purposes.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its
subsidiaries (together referred to as “the Group”).
Significant intercompany transactions between the Company and its subsidiaries included in the
consolidated financial statements have been eliminated.
Subsidiaries
Subsidiaries are those companies controlled by the Company. Control exists when the Company has the
power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company as well as the
variable returns from a company so as to obtain benefits from its activities. The financial statements of
subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences
until the date that control ceases. Accounting policies of the subsidiaries were necessarily transformed for
uniformity with the Company’s policies.
Accounting for acquisitions of non-controlling interests
Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are
accounted for within equity. When an entity loses control of a subsidiary, investment retained in the
former subsidiary is measured at its fair value while any gain or loss is recognized in the statement of
comprehensive income.
Goodwill
The excess of business combination cost over the fair values of assets and liabilities of the acquired
subsidiary is accounted for as goodwill from business combination in the consolidated financial
statements (if any). Goodwill is presented as non-current asset in the consolidated statement of financial
position at cost net of allowance for impairment (if any).
Foreign Currencies
Transactions in foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the dates of
the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position
date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange
differences arising on translation are recognized in the statement of comprehensive income.
Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies which are carried under historical
cost convention are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Foreign entity
Assets and liabilities of foreign entity are translated to Thai Baht at the exchange rates ruling at the end of
reporting period.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

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.
Hire-purchase Receivables, Loan Receivables, Nano Finance Receivables and Microfinance
Receivables and Allowance for Impairment for Expected Credit Loss (2020) / Allowance for
Doubtful Accounts (2019)
Hire-purchase receivables, loan receivables, nano finance receivables and microfinance receivables are
stated at net realizable value which resulted from carrying book value less unearned interest income and
allowance for impairment for expected credit loss (2020) / allowance for doubtful accounts (2019). The
Group provides allowance for impairment for expected credit loss in accordance with the policies
discussed in the section of financial instruments. Bad debts are written off when incurred.
Before 2020, 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

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

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

The allowance for doubtful accounts of hire-purchase receivables - automobile is calculated based on
outstanding balance past due not over 6 months less the value for collaterals at 80%, outstanding balance
past due 7-12 months less the value for collaterals at 50% and outstanding balance past due more than 12
months less no value for collaterals.
Before 2020, 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, before 2020 the Group adopts the principle of conservatism and, therefore, provides the
additional general allowance for doubtful accounts 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.
20
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Other Trade Receivables and Allowance for Impairment for Expected Credit Loss (2020) /
Allowance for Doubtful Accounts (2019)
Other trade receivables are stated at their invoice values less expected credit loss (2020) / allowance for
doubtful accounts (2019) (if any)
The Group provides allowance for impairment for expected credit loss in accordance with the policies
discussed in the section of financial instruments.
Before 2020, allowance for doubtful accounts equals to the estimated collection losses that may be
incurred in the collection of receivables. The estimated losses are based on historical collection
experience coupled with a review of the current status of existing receivables.
Merchandises
Merchandises, featuring motorcycles, are stated at the lower of cost (specific method) net of allowance
for diminution in value (if any) and net realizable value. Net realized value is the estimated selling price
in the ordinary course of business less the estimated costs to complete and to make the sale.
Allowance for diminution in value is estimated based on physical conditions of the deteriorated,
damaged, obsolete, and slow-moving merchandises (if any).
Asset Foreclosed
Asset foreclosed is stated at the receivable balance net of allowance for diminution in value.
The Group estimate allowance for diminution in value of asset foreclosed as follows:



Outstanding less than one year
Outstanding longer than one year

30%
100%

Investments in Subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using
the cost method and are stated at cost less allowance for impairment (if any).
Property, Plant and Equipment, Property for Lease, and Depreciation
Owned assets
Land is stated at cost less allowance for impairment (if any). Plant and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and allowance for impairment (if any). When assets are retired or disposed of,
their carrying values are eliminated from the accounts and any gain or loss resulting from their retirement
or disposal is included in the statement of comprehensive income. Costs of asset dismantlement, removal,
and restoration (if any) are included as part of asset cost and subject to depreciation.
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December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Leased assets under finance lease
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 to profit or loss.
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line method over the
useful lives of each part of an item separately for each significant part of plant and equipment. The useful
lives of the assets are as follows:
Buildings and building improvements (for use and lease)
Buildings and building improvements on rented land
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles for use and for lease

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

No depreciation has been charged for land and construction in progress.
Depreciation methods, residual values, and useful lives are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate. In determining the depreciable amount, residual value of particular asset is
measured at amount estimated receivable currently for the asset if the asset is already of the age and in
the condition expected at the end of its useful life.
Right-of-use Asset
The Group measures right-of-use asset at cost less accumulated depreciation and allowance for
impairment (if any) with adjustment pertaining to re-measurement of lease liabilities (if any).
At the commencement date, cost of the right-of-use asset comprised (1) the amount of initial
measurement of lease liability, (2) lease payments made at or before the commencement date, less any
lease incentives received, (3) initial direct costs incurred by the lessee (if any) and (4) an estimate of costs
to be incurred in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located
or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease (if any
and being material).
Depreciation is charged as expense in profit or loss and calculated by the straight-line method attributable
to the related lease terms which are the leases of building space the terms are between 7 months and 10
years 4 months.
Intangible Assets
Leasehold rights
Leasehold rights (balances as at the end of 2020 and 2019 were insignificant) 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.

22

247

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Software licenses
Software licenses are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any),
which are amortized on a straight-line method over the useful lives of 5 years.
Amortization
Amortization is charged as part of administrative expenses in the statement of comprehensive income on
a straight-line method over the useful lives of particular intangible assets. Intangible assets with an
indefinite useful life (if any) are not amortized but are tested for indication of impairment at each
reporting date. Amortization methods, residual values, and useful lives are reviewed at each financial
year-end and adjusted if appropriate.
Impairment of Non-Financial 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.
Lease Liabilities
At the commencement date, the Group measures lease liability at the present value of the lease payments
that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the
lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group’s
incremental borrowing rates (average interest rates on borrowings with similar term and characteristics to
the underlying asset) shall be used. The lease payments that are not paid comprised (1) fixed payments
(less any lease incentives receivable, (2) variable lease payments that depend on an index or a rate,
initially measured using the index or rate as at the commencement date (if any), (3) amounts expected to
be payable under residual value guarantees (if any), (4) exercise price of a purchase option if it is
reasonably certain to exercise that option (if any) and (5) payments of penalties for terminating the lease,
if the lease term reflects the Group exercising an option to terminate the lease (if any).
After the commencement date, the Group measures the lease liability by (1) increasing the carrying
amount to reflect interest on the lease liability (if any), (2) reducing the carrying amount to reflect the
lease payments made (if any) and (3) re-measuring the carrying amount to reflect any reassessment or
lease modifications or to reflect revised in-substance fixed lease payments (if any). Interest on lease
liability and variable lease payments not included in the measurement of the lease liability is charged as
expense in profit or loss.
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Lease fees attributable to short-term lease (not exceeding 12 months from commencement date) and lease
of low-value asset are charged as expense in profit or loss on the straight-line method over the related
lease terms.
Deferred interest, presented as deduction to lease liability, is amortized as finance cost over the lease
term by the effective interest rate method. Each installment payment under the lease liability shall be
separated into parts of principal and interest.
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 comprise current service cost, part service cost and interest cost,
which are recognized as profit or loss whereas actuarial gain/loss on measurement is recognized as other
comprehensive income or loss in the statement of comprehensive income.
Provisions
A provision is recognized in the statement of financial position when the Group has a present legal or
constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits
will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation. If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where
appropriate, the risks specific to the liability.
Fair Value Measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date. Principal market is the market with the
greatest volume and level of activity for the asset or liability. Market participants comprise buyers and
sellers in the principal or most advantageous market for the asset or liability whereby market participants
are independent of each other, knowledgeable and having a reasonable understanding, able to enter into a
transaction for the asset or liability, and willing to enter into a transaction for the asset or liability.
To increase the consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures in the
financial statements, the fair value hierarchy is categorized into 3 levels with respect of the inputs to
valuation techniques used to measure the fair value. The fair value hierarchy gives the highest priority to
quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (“Level 1 inputs”), secondary
priority to other observable inputs (“Level 2 inputs”), and the lowest priority to unobservable inputs
(“Level 3 inputs”).
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Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the
entity can access at the measurement date.
Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset
or liability, either directly or indirectly.
Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
Financial Instruments
Recognition and measurement
The Group initially measures financial assets at fair value, plus transaction costs in case of financial
assets that are not measured at fair value through profit or loss. 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.
The Group initially measures financial liabilities at fair value net of transaction costs. 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.
Classification and measurement
Assets classified and measured at amortized cost

Cash and cash equivalents

Restricted deposits at financial institutions

Trade and other receivables

Loans

Advances and deposits or guarantees that are refundable
Assets classified and measured at fair value through other comprehensive income - none
Assets classified and measured at fair value through profit or loss - none
Liabilities classified and measured at amortized cost

Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions

Lease liabilities, other borrowings and debentures

Trade and other payables

Advances received and deposits or guarantees received with payment obligation
Liabilities classified and measured at fair value through profit or loss - none
Impairment
Impairment loss (previously before 2020 was referred to as provision for doubtful account for certain
items in the financial statements) from the expected credit loss of financial assets shall be recognized
under General approach in the following stages:



Stage 1 (performing): 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.
Stage 2 (under-performing): upon significant rise in credit risk and not being at low level, the entity
shall recognize the full lifetime expected credit loss in profit or loss. Interest income (if any) shall
be calculated based on the same principle to Stage 1.
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Stage 3 (credit-impaired): upon significant rise in credit risk of financial asset that is considered as
credit impaired, the entity shall recognize the full lifetime expected credit loss in profit or loss.
Interest income (if any) shall be calculated base on gross carrying amount net of the allowance for
impairment.

For trade receivables, contract assets and lease or other similar receivables, the entity is able to adopt
Simplified approach by recognizing the full lifetime expected credit loss for financial assets considered
as aforesaid. In consideration and measurement of expected credit loss for both General approach and
Simplified approach, the historical credit loss shall be combined with the forward looking information
pertaining to the assets and significant factors relating to economic environment. The Group has used
General approach for such group of assets.
For receivables and loans, the Group categorizes the population by focusing on aging balance information
whereby the past records were captured for historical credit loss each of aging balance for a period of
approximately 4-5 years to create the business model and determine various variables that are fit to the
Group which was conducted in coordination with the contracted independent external advisory company.
Hedge accounting
Hedge accounting is aimed 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. Relationships and related accounting
treatment of hedge accounting are divided into three categories i.e. fair value hedge, cash flows hedge,
and hedge of net investment in foreign entity.
Derivative financial instruments are used to manage fair value risk exposed by change in foreign
exchange rates arising from operating activities. Derivatives are not intended to use for trading purpose.
However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.
Derivatives are recognized initially at fair value and then are re-measured at fair value. Gain or loss on
re-measurement to fair value is recognized as profit or loss. The Group did not use derivatives in 2020
and 2019.
The fair value of derivatives is the quoted market price at the statement of financial position date, which
is the Level 2 inputs of the fair value hierarchy whereby such price is the present value of the quoted
derivative price where market approach was used as valuation technique and core information used in
evaluation was the adjusted exchange rates in market to fit for the issued instrument which was computed
by bank who was the counterparty.
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).
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Interest income from loan receivables, nano finance receivables and microfinance receivables 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 on operating lease is recognized over time on a straight-line basis over the lease term.
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.
The following revenues are considered about risk and high uncertainty and, therefore, are recognized
upon cash collection i.e. bad debt recovery in cash, collection fee income, delay payment fee income.
Other income is recognized on an accrual basis.
Expense Recognition
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.
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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.
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 impairment (2020) and allowance for doubtful accounts (2019) of trade and other
receivables

Allowance for losses on diminution in value of merchandises and asset foreclosed

Useful lives and residual values of building and equipment, right-of-use assets, property for lease
and intangible assets

Consideration of renewal lease agreement option and discount rates of lease liabilities

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 other financial
instruments.
About the pandemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), the Group’s management has after the
situation and continuously assessed the impacts from such matter. However, the COVID-19 situation is
highly uncertain and may affect, whether directly or indirectly, to the environment of business operations
of the Group as well as estimates and judgements used for assessing values of assets, liabilities or
provisions and contingent liabilities in the financial statements that are changeable depending on the
assessment of COVID-19 situation in each period done by the Group’s management.
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

C. V. A. Co., Ltd.

Hire-purchase motorcycle business and
related services including vehicle
modification services
Hire-purchase automobile and
motorcycle business
Nano finance business

Chayapak Co., Ltd.
TK Ngern Tan Jai Co., Ltd.

Major shareholder and
Co-directors & Co-shareholders
Subsidiary

Subsidiary
Subsidiary
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Company / Person Name

Type of Business

Sabaidee Leasing Co., Ltd. (Lao PDR)

Hire-purchase motorcycle business

Suosdey Finance PLC. (Cambodia)
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
(Myanmar)
S. P. International Co., Ltd.
SPSU Public Co., Ltd.
Lexus Bangkok Co., Ltd.
Toyota Pathumthani Toyota’s Dealer Co., Ltd.
Napas Co., Ltd.
Thitiphol Co., Ltd.
Software Development Co., Ltd.

Hire-purchase motorcycle business
Microfinance business

Siam Brewery Co., Ltd.
Related persons
Prin Phonprapha
Key management

Sale of automobile and related services
Holding company
Sale of automobile
Sale of automobile and related services
Transportation service for motorcycle
Sale of spare parts of motorcycle
Sales of computer and services relating
to computer programs
Production of beer for domestic sales
-

Type of Relationship
Subsidiary through direct and
indirect shareholding
Subsidiary
Subsidiary
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders
Co-directors & Co-shareholders
Relative of the Company’s directors
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)

Pricing policies for each transaction with related parties are as follows:
Type of Transaction
Interest income on hire purchase
Management fee income
Sales promotion income
Rental income
Interest income
Other income
Rental and services
Management fee
Utility expenses
Stationery expense
Other expenses
Service expenses
Interest expense
Interest expense under lease liabilities
Key management’s remunerations
Purchase of vehicles for hire-purchases
Purchase of vehicles for use
Purchase of office equipment
Purchase of computer program
Sales of office equipment
Sales of asset foreclosed
(forfeited vehicles)

Pricing Policies
Market price
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
Contract price
MOR - 3% for domestic, 6% and 9% per annum in abroad
Cost
Contract price
Contract price
Cost
Cost
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
MOR - 3% for domestic and 6% per annum in abroad
2.59% and 2.83% per annum
Mutually agreed prices
Market price
Market price
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
Mutually agreed prices
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Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as
follows:

Interest income on hire purchase
Related company
Management fee income
Subsidiary
Sales promotion income
Related companies
Rental income
Related company
Interest income
Subsidiaries
Other income
Subsidiaries
Rental and services
Subsidiary
Related companies
Related person
Total
Amortization right-of-use assets
Related companies
Related person
Total
Interest expense under lease liabilities
Related companies
Related person
Total
Management fee
Related companies
Utility expenses
Related companies
Stationery expense
Related companies
Other expenses
Related companies
Service expenses
Subsidiaries
Related companies
Total
Interest expense
Subsidiaries
Directors
Total
Key management’s remunerations
Short-term benefits
Post-employment benefits
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
97
-

-

-

-

-

31,878

15,053

126

344

-

-

432

72

-

-

-

-

30,773

32,542

-

-

19

58

864
13,447
14,311

864
33,651
900
35,415

13,447
13,447

33,651
900
34,551

18,557
1,683
20,240

-

18,557
1,683
20,240

-

2,626
182
2,808

-

2,626
182
2,808

-

8,100

10,200

6,660

8,400

3,170

3,585

3,170

3,585

6,005

9,759

5,943

9,638

8,744

14,150

7,055

11,503

25,801
25,801

26,707
26,707

128,808
24,556
153,364

135,828
25,242
161,070

2,569
2,569

2,685
2,685

17,405
17,405

19,630
19,630

33,157
986
34,143

41,314
2,060
43,374

33,157
986
34,143

41,314
2,060
43,374
30
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Purchase of vehicles for hire-purchases
Related companies
Purchase of vehicles for use
Related companies
Purchase of office equipment
Related companies
Purchase of program
Related companies
Sales of office equipment
Subsidiaries
Sales of asset foreclosed
(forfeited vehicles)
Related company

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
67,433

133,862

-

3,047

-

819

3,133

770

4,091

-

3,047
819

-

467

-

3,133
4,091

385
579

571

-

-

Significant outstanding balances with related parties as at December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Hire-purchase contract receivable net
Related company
Receivables and short-term loans
Accrued interest
Subsidiary
Advances
Subsidiaries
Short-term loans
Subsidiaries (interest rate at 2.875% 3.875%, 6% and 9% p.a. in 2020 and
3.875%, 4.125%, 6% and 9% p.a. in
2019)
Total
Right-of-use assets - net
Related companies
Related person
Total
Payables and short-term loans
Accrued interest expenses
Subsidiary
Accrued expenses
Subsidiaries
Related companies
Total

2020

Consolidated

In Thousand Baht
The Company Only
2019
2020
2019

1,481

-

-

-

-

-

305

761

-

-

4,988

5,349

-

-

449,420
454,713

611,949
618,059

-

62,628
4,209
66,837

-

-

-

1,428

1,694

1,117
1,117

2,368
2,368

11,261
835
12,096

12,245
2,072
14,317

62,628
4,209
66,837
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Payables on purchase of fixed assets
Related company
Short-term loans
Subsidiaries (interest rate at
2.875% - 3.875% p.a. in 2020 and
3.875% and 4.125% p.a. in 2019)
Directors (interest rate at 6% p.a.)
Total
Total
Lease liabilities - net
Related companies
Related person
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
273

36,000
36,000
37,390
41,401
2,700
44,101

-

273

45,960
45,960
48,328
-

-

590,190
590,190
603,987

519,190
519,190
535,201

41,401
2,700
44,101

-

Movements of loans from and loans to related parties during the year are as follows:

Short-term loans from related persons
Directors

Short-term loans to subsidiaries
Suosdey Finance PLC.
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Chayapak Co., Ltd.
Mingalaba Thitikorn Microfinance
Co., Ltd.
Total
Short-term loans from subsidiary
C.V.A. Co., Ltd.

December 31,
2019
45,960

Consolidated (In Thousand Baht)
Increase
-

Decrease
9,960

December 31,
2020
36,000

The Company Only (In Thousand Baht)
December 31,
December 31,
2019
Increase
Decrease
2020
157,181
184,529
243,000

42,000

40,529
164,000

157,181
144,000
121,000

27,239
611,949

42,000

204,529

27,239
449,420

519,190

140,000

69,000

590,190

The Company has been guarantor for (1) short-term loan credit facilities granted by two local banks of
Suosdey Finance PLC. amounting to USD 8 million (drawdown of approximately USD 3.3 million as at
December 31, 2020) and long-term loan credit facilities granted by other three banks in Cambodia of
such subsidiary totalling USD 34.3 million (drawdown of approximately USD 25.8 million as at
December 31, 2020) and (2) short-term loan credit facility granted by a local bank of Sabaidee Leasing
Co., Ltd., amounting to Kip 17,000 million (pertaining to percentage of shareholding) (fully drawdown as
at December 31, 2020) and long-term loan credit facility granted by a bank in Lao PDR of such
subsidiary amounting to Kip 8,000 million (pertaining to percentage of shareholding) (drawdown
amounting to KIP 1,600 million as at December 31, 2020). There has been no intercompany charge on
these guarantees.
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5.

CASH AND CASH EQUIVALENTS
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
15,893
24,290
12,202
21,032
262,301
97,863
39,488
44,854

Cash
Current accounts (no interest)
Savings deposits at banks
(interest at 0.05% - 0.625% p.a. in
2020 and 2019)
Fixed deposits at banks
(bear interest at 0.40% - 1.50% p.a.
in 2020 and 2019)
Total

6.

1,434,946

649,054

1,379,823

530,025

500,000
2,213,140

250,005
1,021,212

500,000
1,931,513

250,000
845,911

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

Hire-Purchase Contract Receivables

Total

Hire-purchase contract
receivables

6,294,782

4,077,800

68,363

68,363

( 1,575,736)

( 1,135,299)

4,787,409

3,010,864

Accrued interest
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
impairment for expected
credit loss

(

Total

Hire-purchase contract
receivables

Net

(

365,539)

2020
Current
2,923,163

48,792

48,792

( 1,191,670)

( 837,735)

3,400,514

2,134,220

458,723)

( 320,604)

2,941,791

1,813,616

(

Consolidated (In Thousand Baht)
Long-term
2,216,982

Total

(

440,437)

153,282)
1,623,263

6,352,575
111,049

( 2,865,325)

( 2,014,895)

( 850,430)

7,825,033

4,448,729

3,376,304

574,417)

( 358,849)

( 215,568)

7,250,616

4,089,880

3,160,736

(

The Company Only (In Thousand Baht)
Long-term
1,620,229

(

Total

2019
Current

4,226,734
-

Long-term

8,411,018

4,959,355

93,989

93,989

353,935)

( 2,369,101)

( 1,636,978)

( 732,123)

1,266,294

6,135,906

3,416,366

2,719,540

138,119)

( 506,983)

( 306,864)

( 200,119)

1,128,175

5,628,923

3,109,502

2,519,421

(

Long-term

111,049

1,776,545
(

2019
Current

10,579,309

-

2,645,325

4,543,392

Accrued interest
Net
Less Allowance for
impairment for expected
credit loss

518,821)
4,268,588

Net

Less Unearned income

2020
Current

3,451,663
-
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Hire-purchase contract receivables as at December 31, 2020 (major contract terms are 1 - 5 years) were
classified by staging as discussed in the significant accounting policies as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
3,592,232
2,351,934
758,239
694,741
436,938
353,839
4,787,409
3,400,514

Performing receivables
Under-performing receivables
Credit-impaired receivables
Total
Less Allowance for impairment for
expected credit loss
Net

( 518,821)
4,268,588

( 458,723)
2,941,791

Hire-purchase contract receivables as at December 31, 2019 (major contract terms are 1 - 5 years) were
aged by outstanding installment payments of each contract as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
4,904,188
3,551,142
1,238,782
1,033,143
1,319,063
1,250,975
330,801
298,361
30,922
1,583
1,277
702
7,825,033
6,135,906

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue longer than 12 months
Total
Less Allowance for impairment for
expected credit loss
Net

( 574,417)
7,250,616

( 506,983)
5,628,923

The Group determines allowance for impairment for expected credit loss of hire-purchase contract
receivables and loan receivables as at December 31, 2020, in accordance with the principle of TFRS 9
“Financial Instruments” as discussed in in the significant accounting policies. Such principle 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, which are motorcycles and automobiles,
from debtors. As at December 31, 2020, the Group had allowance for impairment for expected credit loss
at 10.84% (13.49% for the Company only) of total hire-purchase contract receivables before deducting
allowance for impairment for expected credit loss and 12.51% (13.19% for the Company only) of total
loan contract receivables before deducting allowance for impairment for expected credit loss.
Loan Receivables

Total
347,098

Loan receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
impairment for
expected credit loss
Net

2020
Current

(

6,823)

Consolidated (In Thousand Baht)
Long-term

281,313
(

5,036)

340,275

276,277

( 42,561)

( 38,669)

297,714

237,608

Total

65,785
(

(

1,787)

2019
Current

331,980
(

9,932)

Long-term

251,854
(

7,907)

80,126
(

2,025)

63,998

322,048

243,947

78,101

3,892)

( 135,081)

( 103,045)

( 32,036)

60,106

186,967

140,902

46,065
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December
31, 2020
DECEMBER
31, and
2020 2019
AND 2019

Total
323,672

Loan receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
impairment for
expected credit loss
Net

2020
Current

(

3,169)

The Company Only (In Thousand Baht)
Long-term

270,820
(

52,852

3,074)

320,503

267,746

( 42,259)

( 38,401)

278,244

229,345

Total

(

(

95)

2019
Current

310,797
(

Long-term

242,564

6,370)

(

6,013)

68,233
(

357)

52,757

304,427

236,551

67,876

3,858)

( 134,920)

( 102,938)

( 31,982)

48,899

169,507

133,613

35,894

Loan receivables as at December 31, 2020 were classified by staging as discussed in the significant
accounting policies as follows:

Performing receivables
Under-performing receivables
Credit-impaired receivables
Total
Less Allowance for impairment for
expected credit loss
Net

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
251,130
233,330
51,303
50,213
37,842
36,960
340,275
320,503
(

42,561)
297,714

( 42,259)
278,244

Loan receivables as at December 31, 2019 were aged by outstanding installment payments of each
contract as follows:

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue longer than 12 months
Total
Less Allowance for impairment for
expected credit loss
Net

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
244,459
230,313
38,475
36,296
35,487
35,016
3,082
2,701
535
92
10
9
304,427
322,048
(

135,081)
186,967

(

134,920)
169,507

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 and continuant with the hire-purchase contract
receivables.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Allowance for impairment for expected credit loss of loan receivables as at December 31, 2020
significantly decreased from 2019 because the Company transferred hire-purchase contract receivables,
pertaining to the extended installment period by entering into new loan agreements, to loan receivables
totalling approximately to Baht 147.0 million in 2019 whereby the Company had provided allowance for
doubtful accounts based on management’s estimates at the rate 50% of the former overdue balances of
hire-purchase contract receivables whereby payment history in 2020 of receivables has turned back to
almost normal and resulted in the improvement of status of receivables as well as positive result in
consideration and measurement of expected credit loss in accordance with the principle of TFRS 9
“Financial Instruments” as discussed in the significant accounting policies.
Nano Finance Receivables

Total

Net
Less Allowance for
impairment for expected
credit loss
Net

Consolidated (In Thousand Baht)
Long-term

30,983

21,058

9,925

( 6,854)

( 5,580)

( 1,274)

24,129

15,478

8,651

Nano finance receivables
Less Unearned income

2020
Current

(

270)
23,859

(

183)
15,295

(

87)
8,564

Total

2019
Current

680
(

53)

(

627
(

61)
566

(

Long-term

680

-

53)

-

627

-

61)

-

566

-

Nano finance receivables as at December 31, 2020 were classified by staging as discussed in the
significant accounting policies as follows:

Performing receivables
Under-performing receivables
Credit-impaired receivables
Total
Less Allowance for impairment for expected credit loss
Net

Consolidated
(In Thousand Baht)
24,076
15
38
24,129
( 270)
23,859

Nano finance receivables as at December 31, 2019 were aged by outstanding installment payments of
each contract as follows:

Current
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Total
Less Allowance for impairment for expected credit loss
Net

Consolidated
(In Thousand Baht)
343
63
198
23
627
( 61)
566

The abovementioned receivables are receivables under loan agreements with terms between 1-3 years.
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

Microfinance Receivables

Total
1,319

Microfinance receivables
Less Unearned income
Net
Less Allowance for
impairment for expected
credit loss

(

149)

(

1,170
(

48)
1,122

Net

2020
Current

(

Consolidated (In Thousand Baht)
Long-term

1,319

-

149)

-

1,170

-

48)

-

1,122

-

Total

2019
Current

514
(

64)

(

450
(

9)
441

(

Long-term

514

-

64)

-

450

-

9)

-

441

-

Microfinance receivables as at December 31, 2020 were classified by staging as discussed in the
significant accounting policies as follows:

Performing receivables
Under-performing receivables
Total
Less Allowance for impairment for expected credit loss
Net

Consolidated
(In Thousand Baht)
974
196
1,170
( 48)
1,122

Microfinance receivables as at December 31, 2019 were aged by outstanding installment payments of
each contract as follows:

Current
Less Allowance for impairment for expected credit loss
Net

Consolidated
(In Thousand Baht)
450
(
9)
441

The abovementioned receivables are receivables under loan agreements with terms not exceeding one
year.
During 2020, the Company and its subsidiaries in Thailand, Lao PDR and Cambodia, whose business are
engaged in providing credit to retail customers, have launched and applied several measures with respect
to the governmental aim of each country in order to relief the impacts on receivables from pandemic
situation of the COVID-19 by rendering assistance and compromising on payments of principal and
interest to certain hire-purchase contract receivables, loan receivables and nano finance receivables,
whose status of balance is in line with frame of the policy specified by the Company and its subsidiaries.
The aforesaid measures are deferral of installment payment (principal and interest) for three months,
reduction in installment payment to the specified minimum amounts and giving special discount in
addition to normal rate for customers who prefer to early settle the account balance.

7.

OTHER TRADE RECEIVABLE

Other trade receivables aged by outstanding balances as follows:

Current

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
25,865
55,468
25,163
54,558
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

8.

ASSET FORECLOSED - NET

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

9.

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
81,379
247,954
80,891
247,954
4,479
8,041
4,479
8,041
85,858
255,995
85,370
255,995
( 28,892)
( 82,427)
( 28,746)
( 82,427)
173,568
173,568
56,966
56,624

RESTRICTED DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS

As at December 31, 2020 and 2019, 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. Such
deposits bear interest between 0.25% - 1.00% p.a.
As at December 31, 2020 and 2019, two foreign subsidiaries have collateralized their deposits totalling
approximately Baht 9.3 million and Baht 8.6 million, respectively, with the National Bank of each
country as guarantees for establishment and doing business in each country. Such deposits bear interest
between 0.25% - 1.00% p.a.

10.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES ACCOUNTED FOR USING THE COST METHOD
Paid-up Share Capital
(In Thousand Baht)
2020
2019

C.V.A. Co., Ltd.

50,000

50,000

The Company Only
Percentage of
Direct Shareholding
2020
2019
99.99

99.99

Cost of Investments
(In Thousand Baht)
2020
2019
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

58,013

41,061

73.77*

60.98*

42,001

25,049

132,209

132,209

99.95

99.95

132,145

132,145

4,705

4,705

99.00

99.00

4,658
322,787

4,658
305,835

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

* Total percentage of direct and indirect shareholding through its two wholly-owned (99.99%)
subsidiaries is 86.89% in 2020 and 80.50% in 2019.
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 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 October 27, 2020. As a result from this increase in share capital that was
entirely invested by the Company, the percentage of shareholding of the Company in such subsidiary
increased from 80.50% to 86.89%.
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2020 and 2019

DECEMBER 31, 2020 AND 2019

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 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, 2020.
At the general shareholders’ meeting on April 23, 2020, the shareholders passed the resolution to approve
the acquisition of a private company, whose business is engaged in microfinance in Myanmar, whereby
the Company’s management has been during the process to consider for the appropriate value for the
acquisition.

11.

LONG-TERM LOANS TO OTHER PARTIES

Long-term loans to other parties
Less Current portion
Net

Consolidated and The Company Only
(In Thousand Baht)
2020
2019
25,752
47,350
25,752
47,350

This account represents the unsecured loans to 28 agents in 2020 and 49 agents in 2019. These loans bear
interest rate at 9% p.a. in 2020 and 2019 and mature during the years 2022 to 2023.

39

| Annual Report 2020 > Thitikorn Public Company Limited |

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

12,617

38

57

24,183

-

12,617

24,164
19

-

December 31, 2020

24,144
20

24,221
24,221

24,221
-

-

12,617
12,617

Net book value
December 31, 2019

Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation
Balance as at December 31, 2018
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2020

12,617
-

Land

Buildings and
building
improvements

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Cost
Balance as at December 31, 2018
Acquisitions

12.

(

(

68,086

70,986

39)
294,512

51)
276,968
17,583

253,419
23,600

53)
20,420
347,954
861
(
40)
13,823
362,598

(

326,302
1,285

Buildings and
building
improvements
on rented land

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial
Statements
(Continued)
(Continued) (Continued)
DECEMBER
31, 2020 AND
2019
December 31, 2020 and 2019

(

(

29,107

33,565

3,351)
132,648

2,985)
122,447
13,552

112,200
13,232

3,719)
620
156,012
7,517
( 3,760)
1,986
161,755

(

144,670
14,441

(

19,609

29,241

1,474)
99,191

( 14,528)
91,071
9,594

93,963
11,636

( 14,907)
120,312
( 1,512)
118,800

123,680
11,539

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

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

2,438

3,265

8,778

7,951
827

6,227
1,724

11,216
11,216

7,964
3,252

Vehicles
for lease

-

4,928

-

-

-

40

(21,040)
4,928
10,881
(15,809)
-

4,500
21,468

Construction
in progress

(

131,895

154,659

4,864)
559,312

( 17,564)
522,601
41,575

489,953
50,212

( 18,679)
677,260
19,259
( 5,312)
691,207

643,954
51,985

Total
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Cost
Balance as at December 31, 2018
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Disposals
Transfers in (out)
Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation
Balance as at December 31, 2018
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets
disposed
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
15,291
-

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

Land

Buildings and
building
improvements

(

(

60,638
55,428

39)
290,144

51)
267,380
22,803

246,355
21,076

315,365
328
(
53)
12,378
328,018
1,799
(
40)
15,795
345,572

27,237
24,634

( 3,351)
121,001

( 2,985)
113,805
10,547

105,264
11,526

132,721
11,618
( 3,719)
422
141,042
8,338
( 3,760)
15
145,635

18,857
11,777

( 1,465)
83,828

( 14,528)
78,212
7,081

83,218
9,522

108,929
3,047
( 14,907)
97,069
( 1,464)
95,605

The Company Only (In Thousand Baht)
Buildings and
Furniture,
building
fixtures and
improvements
office
Vehicles for
on rented land
equipment
use

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31,DECEMBER
2020 and
31,2019
2020 AND 2019

4,929
-

-

-

-

3,229
14,500
( 12,800)
4,929
10,881
( 15,810)
-

Construction
in progress

119,463
99,641

( 4,855)
510,264

( 17,564)
474,688
40,431

450,128
42,124

583,337
29,493
( 18,679)
594,151
21,018
( 5,264)
609,905

Total
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Condensed Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER
2020 and
AND 2019
December
31,31,2020
2019

As at December 31, 2020 and 2019, cost of building and equipment of the Group that has been fully
depreciated but still in use amounting to approximately Baht 443.4 million and Baht 378.0 million,
respectively (Baht 411.3 million and Baht 355.5 million, respectively, for the Company only).

13.

RIGHT-OF-USE ASSETS - NET

Cost
Balance as at December 31, 2019

Leased Building Space (In Thousand Baht)
Consolidated
The Company Only

Additions
Deductions

Balance as at December 31, 2020
Accumulated depreciation

Balance as at December 31, 2019
Depreciation for the year
Accumulated depreciation for assets deducted
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020

14.

147,113
(
390)
146,723

120,622
(
390)
120,232

45,908
(
333)
45,575

39,236
(
333)
38,903

101,148

81,329

INTANGIBLE ASSETS - NET

Cost
Balance as at December 31, 2018
Acquisitions
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Balance as at December 31, 2020
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2018
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2019
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020

Consolidated (In Thousand Baht)
Leasehold
Software
Rights
Licenses
Total
9,815
9,815
9,815

61,807
6,326
68,133
1,057
69,190

71,622
6,326
77,948
1,057
79,005

8,990
466
9,456
200
9,656

56,286
2,979
59,265
4,198
63,463

65,276
3,445
68,721
4,398
73,119

359
159

8,868
5,727

9,227
5,886
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Condensed Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER
31, and
2020 2019
AND 2019
December
31, 2020

The Company Only (In Thousand Baht)
Leasehold
Software
Rights
Licenses
Total

Cost
Balance as at December 31, 2018
Acquisitions
Balance as at December 31, 2019
Acquisitions
Balance as at December 31, 2020
Accumulated amortization
Balance as at December 31, 2018
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2019
Amortization for the year
Balance as at December 31, 2020
Net book value
December 31, 2019
December 31, 2020

7,794
7,794
7,794

60,961
4,091
65,052
65,052

68,755
4,091
72,846
72,846

6,968
466
7,434
200
7,634

55,707
2,624
58,331
2,527
60,858

62,675
3,090
65,765
2,727
68,492

360
160

6,721
4,194

7,081
4,354

As at December 31, 2020 and 2019, cost of intangible assets of the Group that has been fully amortized
but still in use amounting to approximately Baht 62.4 million and Baht 59.1 million, respectively (Baht
62.2 million and Baht 56.5 million, respectively, for the Company only).

15.

PROPERTY FOR LEASE AND ASSETS NOT USED IN OPERATIONS

A local subsidiary has property for lease, comprising land and buildings, which were transferred from
assets not used in operations in March 2013 at the carrying amount. The details of such assets are as
follows:

Cost
Land
Buildings and building
improvements
Total cost
Accumulated depreciation
Buildings and building
improvements
Net

Balance as at
December 31,
2019

Consolidated (In Thousand Baht)
Movements during the Year
Deduction
Transfer
Addition

Balance as at
December 31,
2020

12,800

-

-

-

12,800

8,075
20,875

-

-

-

8,075
20,875

2,762
18,113

405

-

-

3,167
17,708

Depreciation for each of the years ended December 31, 2020 and 2019 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 December
2020, amounted to approximately Baht 39.4 million.
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THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Condensed Notes to Financial Statements (Continued)
DECEMBER31,
31,2020
2020 AND
December
and2019
2019

Assets not used in operations consists of land and commercial buildings of the Company and the aforesaid
local subsidiary which have been temporarily not used in operations as at December 31, 2020 and 2019,
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).

16.

BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS
FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Bank overdrafts
Short-term loans from banks
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
233
18,841
233
6,879
154,613
144,347
13,952
154,846
163,188
233
20,831

As at December 31, 2020 and 2019, the Group had credit facilities with several financial institutions as
follows:
Bank overdrafts (million Baht)
Short-term loans (million Baht)
Short-term loans (million USD)
Short-term loans (million KIP)

2020
188.00
2,145.00
8.12
17,000.00

2019
188.00
2,145.00
8.58
17,000.00

Such loans bear interest rates ranging between 3.05% - 5.95% p.a. in 2020 and 4.64% - 6.30% p.a. in
2019. 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.

17.

LONG -TERM LOANS - NET

Long-term loans of a foreign subsidiary
Less Current portion
Net

Consolidated (In Thousand Baht)
2020
2019
250,069
314,310
( 196,297)
( 239,475)
53,772
74,835

As at December 31, 2020 and 2019, (1) the subsidiary in Cambodia had the balance of long-term loans
with three and two foreign banks amounting to U.S. Dollar 8.303 million and U.S. Dollar 10.250 million,
respectively. (credit facilities totalling U.S. Dollar 31 million as at the end of 2020), which is guaranteed
in full amount by the Company. These loans bear interest at LIBOR plus 2.5% and 4% p.a. and interest is
payable quarterly whereas loan principals are repayable during 2021 to 2022 and (2) the subsidiary in Lao
PDR had the balance of long-term loan with a foreign bank amounting to KIP 200 million and KIP 1,000
million, respectively, under credit facilities amounting to KIP 8,000 million, which is guaranteed in
pertaining to percentage of shareholding by the Company. This loan bear interest at LIBOR plus 4% p.a.
and interest is payable quarterly whereas loan principals are repayable in 2021.
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18.

LEASE LIABILITIES

Lease liabilities
- Due for payments within one year
- Due for payments within 2 - 5 years
Total
Less deferred interest
Lease liabilities - net of deferred interest
Less current portion
Net

2020 (In Thousand Baht)
Consolidated
The Company Only
41,224
47,967
89,191
( 5,961)
83,230
( 37,724)
45,506

35,176
38,387
73,563
( 4,775)
68,788
( 32,303)
36,485

During 2020, the Group’s decrease in lease liabilities represented payments for lease fees in the
consolidated financial statements amounting to approximately Baht 46.7 million and in the separate
financial statements amounting to approximately Baht 40.8 million.
The Group had lease fees for short-term leases in the consolidated financial statements amounting to
approximately Baht 4.0 million and in the separate financial statements amounting to approximately Baht
0.9 million, which was presented as part of “Administrative expenses” in the statements of
comprehensive income for the year 2020.
Amortized interest in the consolidated financial statements amounting to approximately Baht 5.8 million
and in the separate financial statements amounting to approximately Baht 4.9 million, was presented as
part of “Finance costs” in the statements of comprehensive income for the year 2020.

19.

DEBENTURES

Date of Issuance /
Year of Redemption
February 28, 2017 / 2020
August 18, 2017 / 2020
February 23, 2018 / 2021
September 5, 2018 / 2021
July 19, 2019 / 2022
Total
Less Current portion
Net

Consolidated and The Company Only
Interest
Interest Rate
Number of Unit
Payment
Per Annum (%)
(Baht 1,000 Each)
Semi-annually
2.83
1,000,000
Semi-annually
2.56
800,000
Semi-annually
2.27
600,000
Quarterly
2.64
70,000
2.70
400,000
Semi-annually

In Thousand Baht
2020
2019
1,000,000
800,000
600,000
600,000
70,000
70,000
400,000
400,000
1,070,000
2,870,000
( 670,000)
( 1,800,000)
400,000
1,070,000

As at December 31, 2020 and 2019, the total amount for issuance and offering of the Company’s
debentures was 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.
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20.

LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Group has obligations on post-employment benefits which were reassessed and recomputed by the
qualified actuary during 2020. Movements of liability for post-employment benefits for the years ended
December 31, 2020 and 2019 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
Liability for post-employment benefits as at January 1
36,625
31,666
30,919
26,149
Current service cost
2,933
2,303
2,543
1,974
Past service cost
9,088
7,666
Interest cost
674
1,121
571
947
Actuarial loss on measurement
5,312
4,566
Expense recognized in statement of comprehensive income
8,919
12,512
7,680
10,587
Employee benefits paid during the year
(13,653)
( 7,553)
(12,518)
( 5,817)
Liability for post-employment benefits as at December 31
31,891
36,625
26,081
30,919
Significant assumptions used in calculation of liability for post-employment benefits are as follows:
- Discount rate
1.50% and 2.10% p.a. (2.71% p.a. as at December 31, 2019)
- Salary escalation rate
5.90% and 6.74% p.a. (5.66% p.a. as at December 31, 2019)
- Employee turnover rate
0% - 67% and 0% - 22% p.a. (0% - 22% p.a. as at December 31, 2019)
The abovementioned actuarial loss on measurement in the 2020 consolidated financial statements
comprised of (1) loss from changes in financial assumptions amounting to approximately Baht 3,707
thousand, (2) loss from experience adjustment amounting to approximately Baht 2,589 thousand, and (3)
gain from changes in demographic assumptions amounting to approximately Baht 984 thousand.
The abovementioned actuarial loss on measurement in the 2020 separate financial statements comprised
of (1) loss from changes in financial assumptions amounting to approximately Baht 3,307 thousand, (2)
loss from experience adjustment amounting to approximately Baht 2,159 thousand, and (3) gain from
changes in demographic assumptions amounting to approximately Baht 900 thousand.
The abovementioned changes in significant assumptions may affect the sensitivity of the balance of
provision or liability for post-employment benefits in respect of the information as per the calculation
report of the qualified actuary as follows:

Significant Assumptions
Discount rate
(increase/decrease by 0.5%)
Salary escalation rate
(increase/decrease by 0.5%)
Employee turnover rate
(increase/decrease by 1%)

Liability May Increase (Decrease) from Changes
in Significant Assumptions (In Thousand Baht)
If Assumption Increased
If Assumption Decreased
Consolidated
The Company Only
Consolidated
The Company Only
( 1,210)

( 1,089)

1,286

1,157

1,339

1,201

( 1,272)

( 1,141)

( 3,149)

( 2,830)

3,532

3,207
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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 2019.

21.

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.

22.

OTHER INCOME

Bad debt recovery
Collection fee income
Service income
Delay payment fee income
Service charge income
Engagement fee income
Interest income
Management fee income
Others
Total

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
240,576
259,767
237,861
258,542
96,989
147,432
95,691
146,168
87,132
149,749
84,749
146,377
39,660
62,652
32,780
61,339
25,455
36,135
25,118
35,909
12,809
38,169
12,767
38,047
9,320
9,091
39,883
40,968
31,878
15,053
29,181
28,120
24,870
23,225
541,122
731,115
585,597
765,628
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23.

EXPENSES BY NATURE

Bad debt and loss on impairment of trade
receivables
Employee expenses
Vehicle modification and gain/loss on
sales of repossessed vehicle
Sales promotion
Depreciation and amortization
Finance costs
Connected system service fees
Debt collection fees
Decrease in allowance for diminution in value
of asset forclosed

24.

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
639,724
613,972

1,093,853
749,152

531,149
512,540

1,040,585
640,718

238,401
139,110
92,286
73,309
28,163
-

450,584
239,578
54,061
125,318
29,430
-

240,395
124,423
82,394
66,713
25,494
108,664

469,220
236,746
45,214
117,935
26,111
85,172

( 53,535)

( 5,987)

( 53,681)

( 5,987)

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, 2020 and 2019
consists of:

Income tax computed from accounting profit
Effects from non-deductible expenses
Effects from benefit of tax loss carryforward
Effects from additional deductible expenses
Current tax on taxable profit
Income tax from other comprehensive loss
Decrease (increase) in deferred tax assets
Income tax presented in statement of
comprehensive income

In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019
94,679
126,414
56,097
67,802
32,593
20,972
10,127
19,112
( 3,682)
( 51,796)
( 8,706)
( 51,528)
( 3,475)
71,794
138,680
14,696
83,439
1,062
913
37,447
( 15,240)
30,937
( 15,340)
103,793

123,340

53,056

68,199

As at December 31, 2020, a local subsidiary had tax loss carryforward amounting to approximately Baht
24.0 million whereby such loss carryforward is able to be used during the years 2021 to 2024.
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Deferred tax assets presented in statements of financial positions as at December 31, 2020 and 2019
consist of:
In Thousand Baht
Consolidated
The Company Only
2020
2019
2020
2019

Effects from non-deductible items from
- Allowance for impairment for expected
credit loss
- Allowance for diminution in value of asset
foreclosed
- Liability for post-employment benefits
- Lease liability - net
Total

25.

108,234

129,932

100,199

128,383

5,779
6,351
2,441
122,805

16,485
7,325
153,742

5,749
5,216
2,441
113,605

16,485
6,184
151,052

PAYMENTS OF DIVIDENDS

At the general shareholders’ meeting on April 23, 2020, the shareholders unanimously approved the
Company to pay dividends for the 2019 operations at Baht 0.55 per share, totalling Baht 275 million. The
Company paid such dividends to the shareholders on May 12, 2020.
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.

26.

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 does not include the
operating segment information on products and key customers.
Information on Geographic Operating Segment

Interest income on hire purchase
Other income
Total revenues
Total expenses
Profit for the year

Total assets by segment
Total liabilities by segment

Domestic
1,519,311
547,202
2,066,513
( 1,817,050)
249,463

2020
Abroad
474,244
7,396
481,640
( 361,114)
120,526

Domestic
5,986,519
1,435,517

2020
Abroad
1,370,307
565,027

Consolidated (In Thousand Baht)
Total
1,993,555
554,598
2,548,153
( 2,178,164)
369,989

Domestic
2,506,797
752,267
3,259,064
(2,974,667)
284,397

Consolidated (In Thousand Baht)
Total
7,356,826
2,000,544

Domestic
7,764,098
3,258,804

2019
Abroad
459,804
275
460,079
( 258,107)
201,972

Total
2,966,601
752,542
3,719,143
(3,232,774)
486,369

2019
Abroad
1,399,224
619,661

Total
9,163,322
3,878,465
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Interest income on hire purchase - abroad

Cambodia
Lao PDR
Total

Consolidated (In Thousand Baht)
2020
2019
383,633
358,859
90,611
100,945
474,244
459,804

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, 2020, the subsidiaries incorporated in
Cambodia, Lao PDR and Myanmar had fixed assets and intangible assets of which the carrying amounts
totalling approximately Baht 23.9 million, Baht 2.1 million and Baht 0.2 million, respectively, were
presented in the consolidated statement of financial position as at December 31, 2020 (as at December
31, 2019 : Baht 25.4 million, Baht 3.2 million and Baht 0.2 million, respectively).
Other income, classified by geographic segment (almost all incurred in domestic only), included revenues
from contracts with customers which are not attributable to core business activities. Such revenues had
timing of recognition as follows:

At a point in time
Over time

Consolidated (In Thousand Baht)
2020
2019
262,026
434,137
-

Other income between segments, classified by geographic segment (charged from domestic segment to
abroad segment), before elimination in the preparation of the consolidated financial statements is as
follows:

Management fee income
Interest income
Total

27.

In Thousand Baht
2020
2019
31,878
15,053
24,144
23,218
56,022
38,271

FINANCIAL INSTRUMENTS

The Group is exposed to the normal business risks relating to credit risk, interest rate risk, and foreign
currency exchange rate 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 2020 and 2019.
Credit risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in a
financial loss to the Group. To control the risk, the Group has a prudent credit control policy, constant
follow up of receivables, various numbers of customer base, as well as deposits, advances, and hirepurchased vehicles as collateral (loan receivables). Therefore, the management of the Group does not
anticipate realization losses for bank deposits and debt collections from receivables in excess of the
carrying amounts shown in the accompanying financial statements.

50

275

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
Condensed Notes to Financial Statements (Continued)
December
31, 2020
andAND
2019
DECEMBER
31, 2020
2019
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, lease liabilities and debentures bear
interest at fixed rates which approximate or referenced to market interest rates. Significant information
regarding interest rates and due dates were disclosed in the related areas in the accompanying financial
statements.
Foreign currency exchange rate risk
The Group has certain foreign currency transactions, which mainly is investment in subsidiaries, whose
businesses are operated in aboard, 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 of foreign currency transactions of the Group as compared to the
entire business transactions. Hence, no derivative financial instrument was used to mitigate this risk.
Fair value measurements
As at December 31, 2020 and 2019, 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, significant financial assets and liabilities that are not measured and presented at fair value in the
statements of financial position as at December 31, 2020 and 2019 had their fair values as follows:

Item in the Financial Statements
Hire-purchase contract receivables
Loan receivables
Nano finance receivables
Long-term loans to other parties

Fair Value - Consolidated
(In Million Baht)
2020
2019
5,173.8
8,603.9
284.7
270.1
21.4
0.5
26.9
50.2

Item in the Financial Statements
Hire-purchase contract receivables
Loan receivables
Long-term loans to other parties

Fair Value - The Company Only
(In Million Baht)
2020
2019
3,724.0
6,830.0
267.5
254.6
26.9
50.2

Item in the Financial Statements
Debentures

Fair Value - Consolidated and
the Company Only (In Million Baht)
2020
2019
1,074.8
2,884.6

Fair Value Hierarchy
Level 3 inputs
(discounted cash flows
using market interest rates
for the similar credits)

Fair Value Hierarchy
Level 3 inputs
(discounted cash flows
using market interest rates
for the similar credits)

Fair Value Hierarchy
Level 2 inputs
(the prices announced and
referenced by the Thai
Bond Market Association)
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Other than the abovementioned items, the following assumptions were used by the Group in measuring
the fair values of financial assets and financial liabilities (Level 2 inputs of the fair value hierarchy).
Cash and cash equivalents, restricted deposits at financial institutions, bank overdrafts, trade receivables
and payables, other receivables and payables, loan receivables and payables and lease liabilities 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 fixed rates which approximate market
interest rates or referenced to market interest rates.

28.

COMMITMENTS ON LONG-TERM SERVICE AGREEMENTS

As at December 31, 2020, the Group had commitments on service agreements in connection with the
building space lease agreements for office premises and branches whereby the related service fees are
committed to pay as follows:

Due for payments within 1 year
Due for payments within 2 - 5 years
Total

29.

Consolidated and
The Company Only
(In Million Baht)
11.1
6.3
17.4

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 2020 and 2019.
As at December 31, 2020 and 2019, the Group’s Debt-to-Equity ratio was 0.37:1.00 and 0.73:1.00,
respectively (0.46:1.00 and 0.85:1.00 for the Company only, respectively).

30.

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 for each of the years
ended December 31, 2020 and 2019, amounted to totalling approximately Baht 0.4 million (same amount
for the Company only).
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31.

EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

At the Board of Directors’ meeting on February 23, 2021, the Board of Directors approved the Company
to pay the dividends for the 2020 operations at Baht 0.42 per share, totalling Baht 210 million, that will
be proposed to the shareholders in the upcoming shareholders’ meeting to be held in April 2021 with the
specified date for dividend payment on May 13, 2021.

32.

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 23, 2021.
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