ความส�ำเร็จของบริษัท
2515

2546

• ฐิ ติ ก ร ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ย
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์
และรถยนต์

• เข้าซื้อหุ้น ร้อยละ 99.99
จากบริษัทชยภาค เพื่อ
ขยายฐานธุรกิจเข้าสูธ่ รุ กิจ
เช่าซื้อรถยนต์
• เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว เป็น 500 ล้านบาท
และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2538

2554

• เข้าซื้อหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 99.99 จากบริษัท ซี.วี.เอ.
และขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

• เข้ า ซื้ อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 99.99 จากบริ ษั ท เซทเทเลม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค
เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• ผลการประเมิน AGM เป็น 1 ใน 64 บริษัท จากจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียน 416 บริษัท ที่คะแนนประเมินเต็ม
100 คะแนน (ติดต่อกันเป็นปีที่ 5)

2543
• ริเริ่มโครงการประกันภัย เพื่อลดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งต่อมาถือเป็นแนวทางการปฏิบัติส�ำหรับ
ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

2545
• ได้ รั บ รางวั ล คุ ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค
ส� ำ หรั บ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ
ที่ เ ป็ น ธรรมจากคณะ
กรรมการคุ ้ ม ครอง
ผู้บริโภค

2555
• ฉลองครบรอบ 40 ปี
ของการก่อตั้งบริษัท
• 1 ใน 17 บริ ษั ท
จดทะเบียน ที่ได้รับ
รางวั ล "Investors
Choice Award"
จากสมาคมส่ง เสริ ม
ผูล้ งทุนไทย

2562
• ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ไมโครไฟแนนซ์ ใ น

2557
• 1 ใน 13 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับรางวัล "Investors
• จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรก ในประเทศ
กัมพูชา ชื่อ "Suosdey Finance PLC"
• จั ด ตั้ ง บ ริ ษั ท ย่  อ ย
ในต่างประเทศแห่งที่
สองในประเทศลาว ชือ่
"Sabaidee Leasing
Co., Ltd."

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• ขยายเพิ่ม 3 สาขา รวมเป็น 6 สาขา ในประเทศกัมพูชา
• เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ 5 ดาว

2563

2558
• ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต TK ที่ระดับ A- (แนวโน้ม
คงที่)
• จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่อย "ทีเ ค เงินทันใจ จ�ำกัด" ด้วยทุน
จดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

2560
• ขยายเพิ่ม 3 สาขา คือ สาขา Kampong Cham,
Svay Rieng และ Kampong Speu ในประเทศกัมพูชา
• ฉลองครบรอบ 45 ปีของการก่อตั้งบริษัท
• อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อย "Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd " ในประเทศเมียนมา
• ด�ำเนินการขายหุน้ สามัญบริษทั ย่อย "บริษทั ทีเค เด็บท์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด"

• มีสาขา รวมทั้งสิ้น 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัด
• ขยายเพิม่ 6 สาขา รวมเป็น 12 สาขา ในประเทศกัมพูชา
• ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ
5 ดาว (ติดต่อกันเป็นปีที่ 2)
• 1 ใน 6 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้คะแนนเต็ม 100  
(ติดต่อกันเป็นปีที่ 12) ในโครงการประเมินคุณภาพ
จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ ้ น จากสมาคมส่ง เสริ ม
ผู้ลงทุนไทย
• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ Myanmar
Finance International Limited-MFIL ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• ทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิต TK ทีร่ ะดับ A- (Negative)

2564
• อนุมตั จิ ดั ตัง้ บริษทั ย่อย ชือ่ บริษทั ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
เพื่ อ ท� ำ ธุ ร กิ จ นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย นิ ติ บุ ค คล
มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
• ทริสเรทติง้ จัดอันดับเครดิต TK ทีร่ ะดับ BBB+ (Stable)

ครองใจลูกค้า

ด้วยการบริการอย่างใกล้ชิด
ที่มีลูกค้ากว่า 300,000 ราย
ทั่วประเทศ

สารบัญ

ของระบบการด�ำเนินงาน
ที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

3 สารจากประธานคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2

5 คณะกรรมการ

53 6. นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ
66 7. โครงสร้างการก�ำกับดูแล
กิจการ และข้อมู ลที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ดย่อย
ผู ้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
76 8. รายงานผลการด�ำเนินงาน
ส�ำคัญด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

7 สรุ ปข้อมู ลทางการเงิน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุ รกิจและ
ผลการด�ำเนินงาน

การก�ำกับดูแลกิจการ

8 1. โครงสร้างและการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

86 9. การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน

35 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

93 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน

39 3. การขับเคลื่อนธุ รกิจ
เพื่อความยั่งยืน
47 4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
52 5. ข้อมู ลทั่วไปและ
ข้อมู ลส�ำคัญอื่น

ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง

แข็งแกร่งด้วยคุณภาพ

ด้วยความช� ำนาญ
ของบุ คลากรที่มีคุณภาพ
กว่า 1,700 คน

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

94 รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต
และงบแสดงฐานะการเงิน
เอกสารแนบ

162 เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม
ผู ้ท่ไี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
174 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย
175 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)
176 เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
178 เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�ำ
179 เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 ตลาดรถจักรยานยนต์มี
ยอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น ที่ 1,611,078 คัน
เพิ่มขึ้น 6.1% หลังจากที่มียอดจ�ำหน่าย
ลดลง 3 ปี ต่อเนื่อง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิ จไทยในปี 2564 มีก ารขยายตัว เล็ ก น้ อ ย หลัง จาก
ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคระบาด
ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปี ที่เริ่มการแพร่ระบาดในช่วงปลายปี 2562
ในประเทศจีน และประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ
นอกประเทศจีนในเดือนมกราคม 2563 ในช่วงปี 2563 ถึงปี 2564
ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดมาทั้งสิ้น 5 ระลอก (5 Wave)
โดย 2 ปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 2,223,435 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น
21,698 คน เนื่องจาก COVID-19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ประชาชนทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ได้มกี ารระบาดจากเชือ้ โรคทัง้ สิน้
5 สายพันธุ์หลัก เริ่มจาก สายพันธุ์แรกจาก Wuhan หรือ S (Serine),
G, Alpha, Delta และ Omicron ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด COVID-19
(Global Pandemic) โดยรวม 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีคนติดเชื้อ จ�ำนวน
289,047,055 คน เสียชีวิต จ�ำนวน 5,456,573 คน ถึงแม้ว่าประเทศไทย
ได้มีการฉีด Vaccine ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 104.1 ล้านเข็มหรือ 65.8%
ของประชากรที่ฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม และทั่วโลกมีการฉีด Vaccine
ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 8,901,730,198 เข็ม หรือ 48.9% ของประชากร
ที่ฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม การระบาดคาดว่าจะเริ่มลดความรุนแรง

หลังจากประชาชนทั่วโลกได้รับ Vaccine สูงกว่า 70% ของประชากร
แต่ละประเทศ โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 11 ขวบเริ่มได้รับ Vaccine
สูงกว่า 70% ของประชากรแต่ละประเทศ ผมมีความยินดีที่จะรายงาน
ให้ทราบว่า ณ สิ้นปี 2564 ทีมงานของเราทั้งในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านได้รับการฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม 99.0% แล้ว ซึ่งปี 2565
น่าจะเป็นปีที่ทั่วโลกจะได้รับ Vaccine ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีการคาดการณ์
ว่าจะท�ำให้ความรุนแรงของโรคยุติลงได้ในไม่ช้า
เศรษฐกิจไทยปี 2564 เริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ 1.6%
หลังจากปี 2563 ที่ติดลบ 6.2% ซึ่งติดลบเป็นรองแค่ปี 2541 ที่ติดลบ
10.8% จากวิกฤตการณ์ต้มย�ำกุ้ง การส่งออกของไทยขยายตัวได้เป็น
อย่างดีที่ 17.1% จากฐานการค�ำนวณทีต่ ำ�่ และเนือ่ งจากทัว่ โลกโดยเฉพาะ
ประเทศที่มีรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและจีน
กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งท�ำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
ส่งผลให้สนิ ค้ามีราคาสูงและสินค้าหลายชนิดขาดแคลน อีกทัง้ การส่งออก
ต้องเผชิญกับราคาค่าขนส่งสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการขาดแคลน
ตู้ Container ขนส่งสินค้า อีกทั้งราคาน�้ำมันดิบโลก WTI มีราคาเฉลี่ย
อยูท่ ี่ US$ 68.2 ต่อ Barrel ในปี 2564 เพิม่ ขึน้ 76.7% จากปี 2563 ที่ US$
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38.6 ต่อ Barrel ส่งผลให้สนิ ค้าเกษตรหลักของประเทศไทย เช่น ยางพารา
ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และน�้ำตาล มีราคาสูงขึ้น
โดยภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัว 1.5% เนื่องจากภาวะภัยแล้ง
ต่อเนื่องและผลผลิตที่น้อยกว่าปกติ ในด้านการส่งออกข้าว ประเทศไทย
ท�ำได้ 6.12 ล้านตัน โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 6.7% แต่มูลค่าส่งออก
ลดลง 7.1% จากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในล�ำดับ 3 ของโลก ประกอบกับ
วิกฤตภัยแล้งในปี 2563 จนถึงปัจจุบนั ยังเป็นปัญหาทีน่ า่ กังวลต่อภาคเกษตร
ในปี 2564 หนี้ ค รั ว เรื อ นยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ ก ารณ์
ที่ 89.3% ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยมีมูลค่าสูงถึง 14.3 ล้านล้านบาท
อีกทั้งประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 12 ของโลก และอันดับ 5
ของเอเชีย ภาคการท่องเที่ยวในปี 2564 ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
โดยมีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเพียง 427,869 คน ลดลง 98.9% เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยว 39.9 ล้านคน ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวไทย
มีจ�ำนวน 90 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2564 ลดลง 60.8% เมื่อเทียบกับปี 2562
ที่มีนักท่องเที่ยว 229.7 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2564 รายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย ในปี 2564 จ�ำนวน 380,000 ล้านบาท
ลดลง 87.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้ 3,000,000 ล้านบาท
ส่วนด้านการลงทุนในปี 2564 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Board Of Investment (BOI)
รวมทั้งสิ้น 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จาก 404,610 ล้านบาท
ในปี ที่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยมี ก ารลงทุ น วิ จั ย Vaccine COVID-19
ของศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ChulaCov19) และได้เริม่ มีการ
ทดลองเมื่อวันจันทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยคาดว่าจะสามารถใช้ได้ก่อนกลางปี 2565 ซึ่งจะ
ช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับการระบาดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2564 ตลาดรถจั ก รยานยนต์ มี ย อดจ� ำ หน่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น
ที่ 1,611,078 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% หลังจากที่มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปี
ต่อเนื่อง ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง โดยมียอด
จ�ำหน่าย 759,119 คัน ลดลง 4.2% โดยทั้งสองตลาดได้รับผลกระทบ
จาก Supply Disruption ของ Semiconductor Chip Shortage
โดยอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ได้รับผลกระทบหนักกว่า เนื่องจาก
มีการใช้ Semiconductor Chip ต่อคันสูงกว่ารถจักรยานยนต์ บริษัท
ยังคงนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องจากการระบาดของ
COVID-19 และหนี้ครัวเรือนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในประเทศไทย
เป็นผลให้ลกู หนีเ้ ช่าซือ้ และลูกหนีใ้ ห้กยู้ มื สุทธิอยูท่ ี่ 3,949.4 ล้านบาท ลดลง
14.0% ในขณะที่ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศอยู่ที่ 2,494.4
ล้านบาท ลดลง 16.7% ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์อยู่ท่ี 183.7 ล้านบาท
ลดลง 14.3% ในขณะที่ ลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อ ในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวและราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าอยู ่ ที่ 1,134.3 ล้ า นบาท
เพิม่ ขึน้ 6.9% คิดเป็นสัดส่วน 31.3% ของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักยานยนต์สทุ ธิ
ของกลุ่มบริษัท โดย ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดหรือเทียบเท่ากว่า
2,500 ล้านบาท หรือ 37.0% ของสินทรัพย์รวม อีกทั้งมีหนี้สินต่อทุนที่
0.23 เท่า กลุม่ บริษทั มีความพร้อมทีจ่ ะกลับมาขยายธุรกิจทันทีทสี่ ถานการณ์
เป็นปกติโดยไม่มปี ญ
ั หาด้านสภาพคล่อง อีกทัง้ ก่อนทีร่ ายงานประจ�ำปีปนี ี้
จะตีพิมพ์ ผมยินดีที่จะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ทางบริษัทได้รับ
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การอนุญาตให้ บริษทั ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคล
ภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คล และสิ น เชื่ อ
จ�ำน�ำทะเบียน จากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 และ
บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยฯ
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เมื่อวันที่
24 มกราคม 2565 ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการให้บริการกลุ่มลูกค้าของบริษัท
และลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และยังเป็นการขยายช่องทางธุรกิจเพิ่มเติมให้แก่
กลุ่มบริษัทในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นต้นไป
สุ ด ท้ า ยนี้ ข้ า พเจ้ า ขอถื อ โอกาสนี้ ข อบคุ ณ ลู ก ค้ า พั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ นักลงทุน สถาบันการเงิน ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
และท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ ว ยดี
เสมอมา ความส� ำ เร็ จ ขององค์ ก รตลอดระยะเวลาที่ ผา่ นมาเกิ ด จาก
ความมุ ่ ง มั่ น และประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร ตลอดจนผู ้ บ ริ ห าร
พนักงานของบริษัท ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการชั้นน�ำมาเกือบ 50 ปี
ในธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย บริษทั ยังคงเดินหน้าขยายงาน
เพือ่ เป้าหมายทีจ่ ะเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในภูมภิ าคอาเซียน ข้าพเจ้ามีความมัน่ ใจ
เป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มบริษัทฐิติกร จะเติบโตต่อเนื่องทั้งในประเทศ และใน
อาเซียน อย่างยั่งยืนในอนาคต สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่าน
ปลอดภัยจากการระบาดของ COVID-19 ทางเราจะเตรียมพร้อมเพือ่ อนาคต
ที่วิกฤตนี้จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีในเร็ววัน

ดร. ชุ มพล พรประภา
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

1
ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ

2
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3
นางเสาวนีย์ กมลบุ ตร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

4

5

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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6
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ

8
นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

10
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ
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7
นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ

9
นายประพล พรประภา
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ

11
นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการ
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริษัท

ข้อมู ลทางการเงินที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

2564

2563

2562

6,979.0
3,961.8

7,356.8
4,617.1

9,163.3
7,494.1

1,322.0
880.0
5,657.0

2,000.5
1,474.9
5,356.3

3,878.5
3,347.5
5,284.9

2,002.4
1,388.9
1,344.4
474.4
319.9

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

32.5
2.9
29.7
23.6
8.6

33.4
3.0
30.4
14.4
6.9

35.9
3.0
32.9
12.9
9.3

6.6
0.3

4.5
0.3

4.9
0.4

0.2
4.5
57.1

0.4
3.1
57.1

0.7
2.2
54.5

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ
หนี้สินและส่วนของผู ้ถือหุ้น

หนี้สินรวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการด�ำเนินงาน

รายได้รวม
รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบรวม)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี (งบเฉพาะกิจการ)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม
รายได้รวม (ล้านบาท)

5,284.9
3,719.1

2,548.2

2562

2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่ าซื้ อ (ล้านบาท)

ส่วนของผู ้ถือหุ้น (ล้านบาท)
5,356.3

5,657.0

7,494.1
4,617.1

3,961.8

2,002.4

2564

2562

2563

2564

2562

2563

2564
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุ รกิจและผลการด�ำเนินงาน

1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมธุรกิจของบริษัท

เป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ยังคงมุง่ เน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ซึง่ บริษทั มีความรูค้ วามช�ำนาญ โดยตัง้ เป้าหมายขยายขอบเขตพืน้ ที่
การให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง
เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจัดตั้ง
บริษัทย่อยเพิ่ม 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทน
และความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการด�ำเนินการ
อนึ่ง บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อของบริษัท
ยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้ง
การตั้งส�ำรองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้ง
ผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บริษทั สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ แี ละยัง่ ยืนแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลและชีแ้ จงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอของบริษทั แก่นกั ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ถอื เป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญ
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการด�ำเนินงานของบริษัท ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการแข่งขันของธุรกิจ
ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันพิจารณา ก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และให้ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี (หรือตามเห็นสมควร) เพื่อให้
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
วิสัยทัศน์
ให้บริการสินเชื่อเพื่อรายย่อยในภูมิภาค พร้อมเติบโตไปกับลูกค้า เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน สู่การบริการที่เป็นเลิศ
2. ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
4. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม
1. บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ
2. สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
3. เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
4. ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการด้วยหัวใจ
5. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2515 โดย ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย พรประภา เพือ่ ประกอบธุรกิจ
การให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทกุ ยีห่ อ้ โดยในช่วงต้นได้เน้นการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในนามของ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด หลังจากนั้นในปี 2538 จึงขยายตัวออกไปในพื้นที่ภาคตะวันออกในชื่อ บริษัท ซี.วี.เอ จ�ำกัด ซึ่ง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นผู้ด�ำเนินการ และในปี 2546 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ชยภาค จ�ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 เพื่อขยายสินเชื่อในส่วนของการให้เช่าซื้อรถยนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ต่อมาในปี 2547 ได้มีการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจเพื่อลดความซ�้ำซ้อนโดย บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด ได้หยุดการปล่อยสินเชื่อ
โดยหันมาเน้นในเรื่องของการบริหารติดตามหนี้สินเพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การด�ำเนินการของ
บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) ครอบคลุมทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ ง จาก 27 สาขา ณ สิน้ ปี 2544 เป็น 78 สาขา
ณ สิ้นปี 2554 ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
ปี 2554 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เพื่อขยายธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บหนี้
กลุม่ บริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย มีสว่ นแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ณ เดือนมิถุนายน 2555 อยู่ที่ 20.27% สูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมา 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ประกอบการซึ่งรักษาสิทธิผู้บริโภค
ด้ า นสั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท มี แ ผนการขยายธุ ร กิ จ อย่ า งชั ด เจนในการขยายการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ในกลุ ่ ม
ประเทศ ASEAN ซึ่งมีการเปิดการค้าเสรี AEC ในปี 2558 โดยในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง เพิ่มเติมใน 2 ประเทศ คือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ชอื่ “Suosdey Finance PLC” และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ชอ่ื “Sabaidee Leasing Co., Ltd.”
เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ และในปี 2558 บริษทั มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อย เพิม่ 1 แห่ง ภายใต้ชอื่ “บริษทั ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด”
เพื่อด�ำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) โดยในปี 2561 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งที่อยู่ในต่างประเทศ
มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 125.9% และทั้งสองบริษัท มีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม 895.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10.2% ของลูกหนี้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์สทุ ธิ และในปี 2560 บริษทั ฯ ด�ำเนินการขายหุน้ สามัญของ บริษทั ทีเค เด็บท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด ทัง้ หมดออกไป บริษทั ยังคงเดินหน้า
ขยายงานเพื่อเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2561 มีการขออนุมัติจากธนาคารกลางกัมพูชาเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น USD 4,000,000 อีกทั้งบริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อขออนุมัติจัดตั้งบริษัท Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ในสหภาพเมียนมา
(บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 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�ำให้มีสาขาทั้งหมด 12 สาขา และได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติลาวเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน 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 ภายใต้บริษัทย่อย
Sabaidee Leasing Co., Ltd. และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ที่ผ่านมาได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอ็มเอฟไอเอล (Myanmar Finance International Limited) หรือ MFIL ผู้ให้บริการสินเชื่อในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เพือ่ เป็นการขยายกิจการแบบก้าวกระโดดในต่างประเทศให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ปี 2563 นัน้ แต่เนือ่ งจากปัจจัยภายนอกทีเ่ หนือ
การควบคุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 ระลอกสองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมารุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา ส่งผลให้
แผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ MFIL ชะลอตัวและไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามเวลาดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายไป
ในทางที่ดีขึ้น
ในสิ้นปี 2563 บริษัทย่อยทั้งสามแห่ง มีลูกหนี้ และลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 13.8% และทั้งสามบริษัทมีลูกหนี้และลูกหนี้เช่าซื้อ สุทธิรวม
1,062.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.2% ของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์สุทธิ ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายเดิมที่จะขยายสัดส่วนต่างประเทศ
ให้เป็น 50% ของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด ภายในสิ้นปี 2563 แต่ไม่สามารถประสบผลส�ำเร็จได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งหาก
เหตุการณ์คลี่คลายไปทางที่ดีทางบริษัทคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายได้ในปี 2565
ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด เพื่อท�ำธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัยนิติบุคคล โดยมีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
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การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

การใช้เงินจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้
1. ปี 2562 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ จ�ำนวน 400,000,000 บาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
1. ช�ำระหุ้นกู้เดิมที่ครบก�ำหนดช�ำระ
20 กรกฎาคม 2562

จ�ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด/ความคืบหน้าของ
การใช้เงิน

400 ล้านบาท

3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนหุ้นกู้
เดิมบางส่วน 400 ล้านบาท
และใช้ เ งิ น จากการด� ำ เนิ น กิ จ การ
200 ล้านบาท ช�ำระครบถ้วนแล้ว

รายละเอียด/ความคืบหน้าของ
การใช้เงิน

2. ปี 2561 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ จ�ำนวน 820,000,000 บาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จ�ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

1. ช�ำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน

600 ล้านบาท

1 - 3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนเงินกู้
และดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน
ครบถ้วนแล้ว

2. ช�ำระคืนเงินกู้ หรือ หนี้จาก
การออกตราสารหนี้

220 ล้านบาท

1 - 3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนเงินกู้
และดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน
ครบถ้วนแล้ว

3. ปี 2560 บริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ จ�ำนวน 1,800,000,000 บาท
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วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จ�ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

1. ช�ำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน

330 ล้านบาท

3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนเงินกู้
และดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน
ครบถ้วนแล้ว

2. ช�ำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ในวันที่ 26.3.2560

900 ล้านบาท

3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนหุ้นกู้
เดิมจ�ำนวนเงิน 900 ล้านบาท
ครบถ้วนแล้ว

3. ช�ำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ในวันที่ 28.4.2560

100 ล้านบาท

3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปช�ำระคืนหุ้นกู้
เดิมจ�ำนวนเงิน 100 ล้านบาท
ครบถ้วนแล้ว

4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในกิจการ

470 ล้านบาท

3 ปี

บริษัทฯ น�ำเงินไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ครบถ้วนแล้ว
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รายละเอียด/ความคืบหน้าของ
การใช้เงิน

บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่บริษัทให้ค�ำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของส�ำนักงาน
(ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพัน หรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อๆ มา
ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จ�ำนวน และชนิดของหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ชื่อบริษัท
: บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
: ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
		 โทรศัพท์ 0 2310 7000
เว็บไซต์
: www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ
: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริษัท
: ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : หุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

		 กลุม่ บริษทั ประกอบด้วยบริษทั ฐิตกิ ร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั ซี.วี.เอ. จ�ำกัด, บริษทั ชยภาค จ�ำกัด, Suosdey Finance
PLC, Sabaidee Leasing Co., Ltd., บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ด�ำเนินธุรกิจหลัก
โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์:รถยนต์:
เงินให้กู้ยืม:รายได้อื่นๆ เท่ากับ 67.9 : 0.5 : 0.9 : 30.7
		 1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
			
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท ในปี 2562-2564 สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
ล้านบาท

%  

งบการเงินรวม
2563
ล้านบาท

%  

1. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด		
99.99
Suosdey Finance PLC		
99.95
Sabaidee Leasing Co., Ltd.		
86.89
		
รวมรายได้		 1,360.2
67.9 1,977.3
77.6

งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท      %

2,945.8

2. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์							
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด		
99.99						
		
รวมรายได้		
10.7
0.5
16.3
0.6
20.8
3. ธุรกิจเงินให้กู้ยืม							
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด		
99.99
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด		
99.99
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
99.00						
รวมรายได้		
18.0
0.9
13.3
0.5
17.2

79.2

0.5

0.5
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1.2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท (ต่อ)

กลุ่มธุรกิจ/ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

งบการเงินรวม
2564
ล้านบาท

%  

งบการเงินรวม
2563
ล้านบาท

%  

งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท     

%

4. รายได้อื่นๆ							
ขายสินค้า			
รายได้ค่าธรรมเนียม			
หนี้สูญรับคืน			
อื่นๆ			
		
รวมรายได้อื่นๆ		
รวมรายได้

34.6
34.0
277.6
267.3
613.5

1.7
1.7
13.9
13.4
30.7

0.2
39.7
240.6
260.8
541.3

0.01
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

2,002.4

100.0

2,548.2

100.0

3,719.1

100.0

		 1.2.2 การประกอบธุรกิจแยกตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
(1) ลักษณะบริการ
1. ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
			 สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) จัดเป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งของการให้สินเชื่อซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เช่นเดียวกับธนาคารและบริษัทเงินทุน ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อประกอบด้วยบุคคล
3 ฝ่าย คือ (1) ลูกค้าหรือผูเ้ ช่าซือ้ (2) ผูจ้ ำ� หน่าย และ (3) บริษทั หรือผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ โดยเมือ่ ผูเ้ ช่าซือ้ มีความต้องการเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ จากผูจ้ ำ� หน่าย
ก็จะแสดงความจ�ำนงค์ต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการขอสินเชื่อต่อไป
		 เมื่อผู้เช่าซื้อตกลงท�ำสัญญา ผู้เช่าซื้อจะช�ำระเงินดาวน์ ณ วันท�ำสัญญา และก�ำหนดวิธีการผ่อนช�ำระตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
ผู้เช่าซื้อสามารถครอบครองและใช้ทรัพย์สินที่ท�ำสัญญาเช่าซื้อนั้นได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินนั้น
ทั้งนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อต่อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ช�ำระค่างวดให้แก่ผู้ให้บริการสินเชื่อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
		 ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น หากแบ่งลักษณะของธุรกิจตามประเภททรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ จะแบ่งได้
ดังนี้
1. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
			 กลุ่มบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ โดยบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าไปพิจารณาปล่อยสินเชื่อเป็นรายคัน
แก่ผู้เช่าซื้อที่ร้านจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจ
			 ปัจจัยในการก�ำหนดวงเงินในการให้สินเชื่อ เงินดาวน์ และระยะเวลาในการผ่อนช�ำระค่างวดรถจักรยานยนต์นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ฐานะทางการเงินของลูกค้า ยี่ห้อ รุ่น และราคาของรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ หากจ�ำแนกสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ตามยี่ห้อรถ พบว่ากลุ่มบริษัท
ได้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหลัก ซึ่งได้แก่ ฮอนด้า ซูซูกิ ยามาฮ่า และคาวาซากิ
		 2. ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
			 กลุ่มบริษัทให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทั้งรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่โดยบริษัท ชยภาค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเน้น
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รุ่นและยี่ห้อที่เป็นที่นิยมของตลาดเป็นหลัก เช่น โตโยต้า อีซูซุ และฮอนด้า เป็นต้น
			 ส�ำหรับวงเงินในการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการผ่อนช�ำระค่างวดรถยนต์นั้น ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อแต่ละราย
และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ กลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมในการให้บริการสินเชื่อซึ่งได้แก่ เงินดาวน์ที่เพียงพอ ในการให้
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ กลุ่มบริษัทได้เน้นบริการเช่าซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นโดยเน้นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยม
จากตลาดเป็นอย่างมาก
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			 หากแบ่งการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของกลุ่มบริษัท ตามลักษณะการใช้งานของรถยนต์ จะสามารถแบ่งออกเป็นสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล และสินเชือ่ เช่าซือ้ รถเพือ่ การพาณิชย์ (ผูเ้ ช่าซือ้ มีวตั ถุประสงค์ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจการค้า ได้แก่ รถกระบะ และรถตู)้
ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คงเหลือของกลุ่มบริษัท จ�ำแนกตามประเภทการใช้รถยนต์*
ประเภทรถ

2564

(หน่วย : ล้านบาท)

2563

2562

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

มูลค่า

ร้อยละ

177.0

60.84

142.1

63.49

194.7

61.81

รถเพื่อการพาณิชย์ 						
- รถกระบะ
60.9
31.67
62.8
28.06
95.6
- รถตู้
14.4
7.49
18.9
8.45
24.7

30.35
7.84

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

รวม

192.3

100.0

223.8

100.0

315.0

100.0

* หลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

2. ธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อที่ให้บริการแก่ลูกค้า บุคคลธรรมดา
เพื่อน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพ แม้ไม่มีเอกสารรับรองรายได้หรือไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการประกอบอาชีพ
ที่ เ ป็ น หลั ก แหล่ ง แน่ น อน มี ร ายได้ จ ากการประกอบอาชี พ ที่ ชั ด เจน โดยจะมี ก ารตรวจสอบสถานที่ ป ระกอบอาชี พ และประเมิ น รายได้
จากการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประกอบการขอสินเชื่อ
ส�ำหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ธปท. ก�ำหนดอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 36
ต่อปี ในอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effecttive Rate) ส�ำหรับสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 23 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
ส�ำหรับสัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ เริ่มให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ในปี 2563 - 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.03 และ 0.06 ของรายได้ทั้งหมด
ตามล�ำดับ
(2) ตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ของกลุม่ บริษทั คือ บุคคลธรรมดารายย่อยทัว่ ไปซึง่ เป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างประจ�ำผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหรือใช้ประกอบอาชีพ
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
และรถเพื่อการพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนลูกค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อรถเพื่อการพาณิชย์ 63:37
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
1. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในปัจจุบนั อยูใ่ นรูปของการให้บริการสินเชือ่ ทีร่ วดเร็วและมีสาขาครอบคลุม
สามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สามารถแบ่งตามพื้นที่การให้บริการออกเป็นเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และเขตต่างจังหวัด โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีการแข่งขันที่สูงกว่าต่างจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
อัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์โดยทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 - 2.4 ต่อเดือน ยกเว้นในบางช่วงเวลาอาจจะมี
การจัดส่งเสริมการขายให้กับสินค้าเฉพาะรุ่นในระยะเวลาจ�ำกัด ส่งเสริมการขายสินค้าประเภทนั้นๆ
บริษทั เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ โดยเป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ทมี่ สี ว่ นแบ่งการตลาด
สูงสุดเป็นอันดับ 1 ตามการจัดล�ำดับของสมาคมธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ไทยต่อเนือ่ งมา 30 ปี โดยส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ณ เดือน มิถุนายน 2555 อยู่ที่ร้อยละ 20.27
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ปี 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)*

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

คัน
%
คัน
%
คัน
%
คัน
%
คัน
%
1. ฐิติกร
23,680 20.27 43,836 23.39 51,956 25.47 50,213 25.11 57,160 21.89
2. ไฮเวย์
19,951 17.08 35,528 18.96 42,399 20.79 39,156 19.58 44,818 17.16
3. กรุ๊ปลีส
13,972 11.96 24,669 13.17 26,451 12.97 21,076 10.54 23,612
9.04
4. ธนบรรณ
13,799 11.81 24,166 12.90 27,405 13.43 21,702 10.85 25,040
9.59
5. อยุธยา แคปปิตอล 15,451 13.22 18,371
9.80 17,927
8.79 17,237
8.62 26,215 10.04
6. ธนชาต
3,339
2.86
5,593
2.98
6,621
3.25 10,388
5.19 26,429 10.12
7. อินเตอร์บางจาก
1,742
1.49
2,053
1.10
1,869
0.92
3,596
1.80
6,395
2.45
8. อื่นๆ
24,907 21.32 33,160 17.70 29,356 14.39 36,615 18.31 51,485 19.71
		
116,841 100.00 187,376 100.00 203,984 100.00 199,983 100.00 261,154 100.00
ที่มา
: สมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไทย, กรมการขนส่งทางบกและบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2555 เนื่องจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้

2. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ในปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้หันมาขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสภาพคล่องที่มีอยู่มากในระบบการเงิน ท�ำให้นับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2544 เป็นต้นมา อัตราดอกเบี้ย
ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของบริษัทเงินทุน อยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 2.45-3.8 ต่อปีส�ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และระดับเฉลี่ยที่
ร้อยละ 2.7-3.2 ต่อปีส�ำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ โดยอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะอยู่ในช่วงร้อยละ 4.0-5.5 ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นกับประเภทรถยนต์ อายุรถยนต์ คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ เช่น รายได้ อาชีพ ภูมิล�ำเนาของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน จากสภาวะการแข่งขันท�ำให้
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต�่ำลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ท�ำให้ผู้ประกอบการบางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อ
ส�ำหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
• กลยุทธ์การแข่งขัน
กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้
1. การให้บริการลูกค้าที่ดี รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
		 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยให้บริการประจ�ำตามส�ำนักงานและ/หรือสาขาของผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์
รวม 500 แห่ง และ 45 แห่งตามล�ำดับ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทสามารถแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อให้กับลูกค้าทราบภายใน 90 นาที
ส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และภายใน 1 วัน ส�ำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มบริษัทยังสามารถช�ำระ
ค่าสินค้าให้แก่ผู้จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีประวัติการค้าที่ดีอย่างรวดเร็วภายใต้ขั้นตอนการอนุมัติที่รัดกุม
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ  
		 กลุม่ บริษทั และพันธมิตรทางธุรกิจไม่วา่ จะเป็นผูจ้ ำ� หน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์มคี วามสัมพันธ์ทดี่ ที างธุรกิจ และมีความเชือ่ ถือ
ซึ่งกันและกันมานานกว่า 50 ปี โดยพันธมิตรทางธุรกิจได้สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยการแนะน�ำลูกค้า และร่วมจัดกิจกรรม
ในการส่งเสริมการขายต่างๆ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบต่อผู้ประกอบการรายอื่น
3. การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่างวด
		 เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า กลุ่มบริษัทได้เพิ่มช่องทางการรับช�ำระเงินค่างวดโดยสามารถช�ำระเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
ส�ำนักงานสาขาของบริษัทและบริษัทย่อย, เจ้าหน้าที่บริหารหนี้, Tesco Lotus, Internet Banking, True Money และ Counter Service
ซึ่งกระจายอยู่ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ
4. การมีเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเจ้าหน้าที่บริหารหนี้กระจายอยู่เต็มพื้นที่ที่ให้บริการ
		 กลุม่ บริษทั มีเจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ และเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหนีท้ วั่ กรุงเทพฯ ปริมณฑลและในต่างจังหวัด เพือ่ ครอบคลุมการให้บริการลูกค้า
อย่างทั่วถึง โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีความช�ำนาญในพื้นที่ท่ีครอบคลุมเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้การบริการ การตรวจสอบข้อมูล การเร่งรัดหนี้สิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การพัฒนาบุคลากร   
		 กลุม่ บริษทั ได้จดั อบรมและพัฒนาความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากรอย่างสม�ำ่ เสมอให้ทนั กับการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีมาตรฐานเดียวกันตามที่กลุ่มบริษัทก�ำหนด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถลดความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทในการให้สินเชื่อ
6. การเป็นสมาชิกสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
		 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมเช่าซื้อรถยนต์
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนามาตรฐานในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
• นโยบายราคา
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายด้านการแข่งขันโดยการตัดราคา แต่จะก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบกับ
ต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษทั นอกจากนีย้ งั พิจารณาถึงรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทเี่ ช่าซือ้ ได้แก่ ประเภทและยีห่ อ้ รถ สภาพและอายุการใช้งาน
ของรถ รวมถึงคุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค�้ำประกัน
• ช่องทางการจ�ำหน่าย
ในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทนั้น ลูกค้าจะติดต่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) ติดต่อผู้จ�ำหน่ายสินค้าซึ่งได้แก่ Dealer หรือ Sub dealer ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางกลุ่มบริษัท โดยผู้จ�ำหน่ายสินค้า
			 จะแนะน�ำลูกค้าให้แก่กลุ่มบริษัท
(2) ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(3) ติดต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงผ่านส�ำนักงานใหญ่หรือส�ำนักงานสาขา
ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ได้ให้บริการผ่านช่องทางแรกประมาณร้อยละ 95 ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ได้ยดึ นโยบายประกอบธุรกิจในลักษณะประสานประโยชน์
ร่วมกันทุกฝ่าย และ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ท�ำให้บริษัทสามารถขยายพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มจ�ำนวนสาขาอย่างต่อเนื่องจาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2544 เป็น 75 สาขา ณ สิ้นปี 2564
ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
• แนวโน้มอุตสาหกรรม
		 ปี 2555 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศสามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ 2,125,646 คัน และมียอดจ�ำหน่ายรถยนต์ 1,434,669 คัน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ
รถคันแรกและโครงการรับจ�ำน�ำข้าว หลังจากปี 2555 ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2556 - 2558
และสามารถกลับมาขยายตัวอีกครั้ง 2 ปีต่อเนื่องในปี 2562 - 2563 และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ในปี 2561 - 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดขาย
ลดลงต่อเนื่อง 3 ปี ในส่วนของตลาดรถยนต์ในประเทศมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ในปี 2556 - 2559 และสามารถกลับมาขยายอีกครั้ง
2 ปี ต่อเนื่อง ในปี 2560 - 2561 และในปี 2562 - 2563 ตลาดรถมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง 2 ปี เป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนโยบาย American first ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งประเทศไทยพึ่งพา
การส่งออกประมาณ 70% ของ GDP ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการส่งออก อีกทั้งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง
จากค่าเฉลี่ย 35.26 บาท ต่อ 1 USD ในปี 2559 มาอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 31.28 บาท ต่อ USD ในปี 2563 หรือแข็งค่าขึ้น 11.3% ท�ำให้ความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลงในตลาดโลก สถานการณ์ภัยแล้งที่ประเทศไทยประสบมาหลายปี ต่อเนื่องส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร
ในขณะทีส่ นิ ค้าเกษตรหลักของประเทศมีราคาตกต�ำ่ เนือ่ งจากสินค้าเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน�ำ้ มันโลก (WTI) ซึง่ ราคาเฉลีย่ น�ำ้ มันดิบ
มีราคาลดลงจาก USD 64.5 ต่อ Barrel ในปี 2562 มาอยู่ที่ราคาเฉลี่ย USD 38.6 ต่อ Barrel หรือ ลดลง 40.1% ในปี 2563 ประเทศไทย
สามารถส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 3 ของโลก (หลังจากส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลกติดต่อกัน 4 ปี ในปี 2559 - 2562) รองจากอินเดีย
และเวียดนาม เศรษฐกิจไทยที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องปี 2562 หดตัว 6.1% จากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในรอบ 100 ปี โดยการ
แพร่ระบาดของ Corona Virus (Covid 19) ในประเทศจีนในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีนชื่นชอบ
และเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก พบผู้ติดเชื้อ Covid 19 (นอกประเทศจีน) เป็นประเทศแรกของโลก ในเดือน มกราคม 2563
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ในปี 2563 ถึงปี 2564 ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดมาทั้งสิ้น 5 ระลอก (5 Wave) โดยในปีแรกของการระบาด มีผู้ติดเชื้อ
ทั้งสิ้น 6,285 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 61 คน ส่วนในปีที่สองมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 2,217,150 คน และมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 21,637 คน เนื่องจาก
COVID-19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้มีการระบาดจากเชื้อโรคทั้งสิ้น 5 สายพันธุ์หลัก
เริ่มจาก สายพันธุ์แรกจาก Wuhan หรือ S (Serine), G, Alpha, Delta และ Omicron ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด COVID-19 (Global Pandemic)
มีประชาชนทั่วโลกติดเชื้อในปี 2563 จ�ำนวน 84,013,422 คน เสียชีวิต จ�ำนวน 1,942,041 คน และติดเชื้อในปี 2564 จ�ำนวน 205,033,633 คน
เสียชีวิต จ�ำนวน 3,514,532 คน โดยรวม 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีคนติดเชื้อ จ�ำนวน 289,047,055 คน เสียชีวิต จ�ำนวน 5,456,573 คน ถึงแม้ว่า
ประเทศไทยได้มีการฉีด Vaccine ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 104.1 ล้านเข็มหรือ 65.8% ของประชากรที่ฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม และทั่วโลก
มีการฉีด Vaccine ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 8,901,730,198 เข็ม หรือ 48.9% ของประชากรที่ฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม การระบาดคาดว่า
จะเริ่มลดความรุนแรงหลังจากประชาชนทั่วโลกได้รับ Vaccine สูงกว่า 70% ของประชากรแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 11 ขวบ
เริ่มได้รับ Vaccine สูงกว่า 70% ของประชากรแต่ละประเทศ ผมมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า ณ สิ้นปี 2564 ทีมงานของเราทั้งในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้านได้รับการฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม 99.0% แล้ว ซึ่งปี 2565 น่าจะเป็นปีที่ทั่วโลกจะได้รับ Vaccine ได้อย่างทั่วถึง
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะท�ำให้ความรุนแรงของโรคยุติลงได้ในไม่ช้า
		 ในปี 2564 หนีค้ รัวเรือนยังคงอยูใ่ นระดับสูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ที่ 89.3% ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยมีมลู ค่าสูงถึง 14.3 ล้านล้านบาท
อีกทั้งประทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 12 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนสูงถึง 20% ของ GDP ในปี 2564
ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 427,869 คน ลดลง 93.6% จากปี 2563 ที่มีนักท่องเที่ยว 6.7 ล้านคน และลดลง
98.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยว 39.9 ล้านคน ส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยมีจ�ำนวน 90 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2564 ลดลง 26.9%
จากปี 2563 ที่มีนักท่องเที่ยว 123.2 ล้านคน-ครั้ง และลดลง 60.8% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยว 229.7 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2564
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในปี 2564 จ�ำนวน 380,000,000 ล้านบาท ลดลง 53.0% จากปี 2563 ที่มีรายได้
810,000,000 ล้านบาท และลดลง 87.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้ 3,000,000,000,000 ล้านบาท (ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา)
		 เศรษฐกิจไทยในปี 2564 เริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ 1.6% หลังจากติดลบเป็นรองแค่ปี 2541 ที่ติดลบ 10.8% จากวิกฤตการณ์
ต้มย�ำกุ้ง
		 ในปี 2564 ตลาดรถจักรยานยนต์ขยายตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ส่วนตลาดรถยนต์หดตัวต่อเนื่อง 3 ปี
รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย 1,611,078 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 1,517,682 คัน ในปี 2563 ส่วนตลาดรถยนต์ ในปี 2564 มียอดจ�ำหน่าย
759,119 คัน ลดลง 4.2% จาก 792,110 คันในปี 2563 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
		 กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 1,644,391 ล้านคัน
เพิ่มขึ้น 2.1% และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์จะอยู่ที่ 860,000 คัน เพิ่มขึ้น 1.2%
• ภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยรวมทั่วประเทศ
		 ธุรกิจเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์แปรผันตามภาวะตลาดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ซงึ่ ขึน้ อยูก่ บั ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
โดยปี 2553 จนถึงปี 2555 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อันเป็นผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ เช่นโครงการรับจ�ำน�ำข้าว โดยในปี 2555 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์มีจ�ำนวนสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 2,125,646 คัน ในปี 2556 ถึง 2558 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงต่อเนื่องสามปี ในปี 2559 ถึงปี 2560 ยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้น 2 ปีต่อเนื่อง แต่ในปี 2561 ถึงปี 2563 ตลาดรถจักรยานยนต์ มียอดจ�ำหน่ายลดลงต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2564
ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย 1,611,078 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% จากปีก่อน
		 ด้านตลาดรถยนต์ สืบเนื่องจากนโยบายรถยนต์คันแรกของภาครัฐในปี 2555 ส่งผลให้รถยนต์มียอดจ�ำหน่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่
1,434,669 คัน หลังจากนั้นในปี 2556 ถึง 2559 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ลดลง 4 ปีต่อเนื่องกัน ในปี 2560 ถึง 2561 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เพิ่มขึ้น
2 ปีต่อเนื่อง และปี 2562 ถึง 2564 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ลดลง 3 ปีต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์อยู่ที่ 759,119 คัน ลด 4.2%
จากปีก่อน
		 กลุ่มผู้ผลิตรถจักรยานยนต์และรถยนต์รายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2565 ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 1,644,391 ล้านคัน
เพิ่มขึ้น 2.1% และยอดจ�ำหน่ายรถยนต์จะอยู่ที่ 860,000 คัน เพิ่มขึ้น 1.2%
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ปริมาณการจ�ำหน่ายยานยนต์โดยรวมทั่วประเทศ
ประเภทรถ
รถยนต์นั่ง
รถยนต์เชิงพาณิชย์
รวมรถยนต์
% เปลี่ยนแปลง
รถจักรยานยนต์
% เปลี่ยนแปลง

(หน่วย: คัน)

2564

2563

2562  

251,800
507,319
759,119
-4.17
1,610,223
6.10

274,753
517,357
792,110
-21.38
1,517,682
-11.83

398,386
609,166
1,007,552
-3.28
1,719,373
-3.86

2561

2560

399,657
642,082
1,041,739
19.51
1,788,459
-1.2

346,250
525,400
871,650
13.38
1,810,856
4.18

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, กรมการขนส่งทางบก

• แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (TK) ได้เริ่มด�ำเนินการเปิดให้บริการด้านการเงินโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 49 กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�ำธุรกิจในประเทศอีกทั้งเป็นผู้ให้บริการชั้นน�ำในเขตกรุงเทพฯ ติดต่อกันมากกว่า 30 ปี โดยหลังจากกลุ่มบริษัท
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546 บริษทั มีนโยบายชัดเจนในการขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดซึง่ ปัจจุบนั ณ สิน้ ปี 2563
มีประชากร 60,598,505 คน หรือ 91.6% ของประชากรทั้งประเทศ 66,186,727 คน เนื่องจากเศรษฐกิจในต่างจังหวัด ในช่วงปีที่ผ่านมา
มีการเจริญเติบโตมากกว่าในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปี 2546 TK เร่งเปิดสาขา 55 สาขา ในช่วง 10 ปีแรก
หลังระดมทุนจากผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเฉลี่ยประมาณ 5 สาขาต่อปีและได้ชะลอการเปิดสาขาในประเทศตั้งแต่ปี 61 เนื่องจาก
ได้เปิดให้บริการครบทุกภูมิภาคครอบคลุม 57 จังหวัด บริษัทยังคงมีนโยบายขยายสาขาเพิ่มอีกหากสภาพเศรษฐกิจเอื้ออ�ำนวย โดยปัจจุบัน
สัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด : กรุงเทพฯ ของ TK 20% : 80% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์
รวมในต่างจังหวัด : กรุงเทพฯ ที่ 25% : 75% ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางเป้าหมายไว้ให้มีสัดส่วนธุรกิจสอดคล้องกับยอดจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ในประเทศ ส�ำหรับสัดส่วนเช่าซื้อกับเงินสดของตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ บริษัทประเมินว่ามีสัดส่วนเช่าซื้อสูงถึง 80%
ในปี 2564 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นที่ 1,611,078 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% หลังจากที่มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง
ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง โดยมียอดจ�ำหน่าย 759,119 คัน ลดลง 4.2% โดยทั้งสองตลาดได้รับผลกระทบจาก Supply
Disruption ของ Semiconductor Chip Shortage โดยอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ได้รบั ผลกระทบหนักกว่า เนือ่ งจากมีการใช้ Semiconductor
Chip ต่อคันสูงกว่ารถจักรยานยนต์
การส่งออกของไทยซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 70% ของ GDP ขยายตัวได้เป็นอย่างดีที่ 17.1% เนื่องจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้สูง
เช่น สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น และจีน กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งท�ำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งผลให้สินค้ามีราคาสูง
และสินค้าหลายชนิดขาดแคลน อีกทัง้ การส่งออกต้องเผชิญกับราคาค่าขนส่งสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ เนือ่ งจากการขาดแคลนตู้ Container ขนส่งสินค้า
อีกทั้งราคาน�้ำมันดิบโลก WTI มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ US$ 68.2 ต่อ Barrel ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 76.7% จากปี 2563 ที่ US$ 38.6 ต่อ Barrel ส่งผลให้
สินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และน�้ำตาล มีราคาสูงขึ้น โดยภาคการเกษตร
มีอัตราการขยายตัว 1.5% ในด้านการส่งออกข้าว ประเทศไทยท�ำได้ 6.12 ล้านตัน โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 6.7% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 7.1%
จากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในล�ำดับ 3 ของโลก ประกอบกับวิกฤตภัยแล้งในปี 2563 จนถึงปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่น่ากังวลต่อภาคเกษตร
ในปี 2564 หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 89.3% ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยมีมูลค่าสูงถึง 14.3 ล้านล้านบาท
อีกทั้งประทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 12 ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย ทางบริษัทได้มีมาตราเข้มงวดในการบริการสินเชื่อติดต่อกันมา
เป็นเวลา 12 ไตรมาส เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมีรายได้น้อยและมีความเปราะบางต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย
ณ สิน้ ปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ มียอดสินเชือ่ รถจักรยานยนต์ลดลง 10.5% ในขณะทีย่ อดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์เพิม่ ขึน้ 6.1% ในปี 2564
จากนโยบายเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ อีกทั้งนโยบายตัดหนี้สูญและการกันส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2564
คาดว่ายอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.1% มาอยู่ที่ 1,644,391 ล้านคัน
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ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ และสัดส่วนเปรียบเทียบระหว่างการซื้อด้วยสินเชื่อเช่าซื้อและเงินสด
(หน่วย : คัน)

2564

2563

2562  

2561

ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
1,610,223
1,517,682
1,719,373 1,788,459
- ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
410,678
397,616
447,644
456,367
และปริมณฑล
- ยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด
1,199,545
1,120,066
1,271,729 1,332,092
- ร้อยละยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ
25.50
26.20
26.04
25.52
และปริมณฑล
- ร้อยละยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด
74.50
73.80
73.96
74.48
ปริมาณการซื้อด้วยสินเชื่อในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
ร้อยละการซื้อด้วยสินเชื่อ					
ปริมาณการซื้อด้วยเงินสดในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

2560
1,810,856
460,676
1,350,180
25.44
74.56

ร้อยละการซื้อด้วยเงินสด					
ที่มา : ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย, กรมการขนส่งทางบก

หมายเหตุ : * ข้อมูลปริมาณการซื้อสินค้าด้วยสินเชื่อและการซื้อด้วยเงินสด มีข้อมูลสิ้นสุดถึงเดือนมิถุนายน 2555 เท่านั้น
		 เนือ่ งจากทางกรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของข้อมูลได้
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
1. แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เงินที่ได้รับจากการช�ำระค่างวด เป็นแหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทจะน�ำเงินที่ได้รับจากการช�ำระค่างวด
ของลูกค้าในส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปเป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อกับลูกค้า
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในรูปของเงินกู้ยืมหมุนเวียนจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. เงินที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน อายุหุ้นกู้ 3-5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
โดยเฉลี่ยแก่ลูกค้าใหม่
4. เงินกู้ยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่จากธนาคารพาณิชย์
5. ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว และก�ำไรสะสม ส�ำหรับนโยบายการจัดหาเงินทุนในอนาคต
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการช�ำระคืน
และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ซึ่งเงินทุนที่จัดหามาได้เกือบทั้งหมดถูกน�ำมาใช้ในการขยายสาขาและลูกหนี้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสัดส่วน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินร้อยละ 13.5 และส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 86.5 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดโดยมีรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินทุน
ดังนี้
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แหล่งเงินทุน

2562

2563

2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ  

ล้านบาท      ร้อยละ

163.2
314.3
2,870.0
3,347.5
5,284.9

1.9
3.6
33.3
38.8
61.2

154.8
250.1
1,070.0
1,474.9
5,356.3

2.3
3.6
15.7
21.6
78.4

88.5
391.5
400.0
880.0
5,657.0

1.4
6.0
6.1
13.5
86.5

8,632.4

100.0

6,831.2

100.0

6,537.0

100.0

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมแหล่งเงินทุน

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.1 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด หรือ
ร้อยละ 90 ของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมด มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อ โดยบริษัทฯ สามารถ
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ทันที หากมีเงินทุนส่วนเกินกว่าความต้องการให้สินเชื่อ ทั้งนี้บริษัทฯ เริ่มใช้เงินกู้ยืมระยะยาวตั้งแต่ปี 2563
เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของฐานลูกค้าสินเชื่อประเภทมีหลักประกันที่มีงวดช�ำระเฉลี่ยยาวนานขึ้น
การจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมของระยะเวลาการช�ำระคืนและอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรก
บริษัทจะมีส่วนทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรับลดลง นอกจากนี้การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้น ทั้งจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
การออกเสนอขายตราสารหนี้ หรือตราสารทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
2. การให้กู้ยืม
1) นโยบายการให้กู้ยืม
กลุ่มบริษัทให้ความส�ำคัญต่อความสามารถในการช�ำระคืนหนี้ของลูกค้า โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติ เบื้องต้นของผู้ขอสินเชื่อว่าต้อง
มีรายได้ที่เพียงพอต่อการช�ำระค่างวด มีอาชีพการงานที่มั่นคงและที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการได้ โดยลูกค้าเป้าหมายของ
กลุ่มบริษัท คือ บุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มบริษัท
2) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น
หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อได้แสดงความประสงค์ในการเช่าซื้อต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะพิจารณาความเหมาะสมของ
ผูข้ อสินเชือ่ โดยพิจารณาจากความมัน่ คงของรายได้ อาชีพ หลักแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย และคุณสมบัตขิ องผูค้ ำ�้ ประกัน ในกรณีของรถยนต์ซงึ่ เกือบทัง้ หมด
จะเป็นรถยนต์ใหม่ ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ซึ่งทั้งหมดเป็นรถใหม่กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดเงื่อนไขการรับเช่าซื้อ ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จะตกลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อเช่าซื้อ ได้แก่ ยอดจัดหรือเงินดาวน์ ค่างวด ค่าทะเบียนและ พ.ร.บ. และค่าประกันภัยก่อนลงนามท�ำสัญญาเช่าซื้อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้งรายละเอียดผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นไปยังส�ำนักงานเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อด�ำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้ขอสินเชื่อ
จากระบบฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัทว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อต้องห้าม (Blacklist) ของทางกลุ่มบริษัทหรือไม่ ส�ำหรับรถยนต์
มีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ National Credit Bureau (NCB) เพิ่มเติมจากการตรวจสอบปกติของทางบริษัท รวมถึงตรวจสอบ
ภาระผูกพันอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรืออยู่ระหว่างการผ่อนช�ำระกับกลุ่มบริษัท (ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่กลุ่มบริษัท
จัดท�ำขึ้นเอง โดยรวบรวมประวัติการช�ำระเงินค่างวดของผู้ที่เคยขอสินเชื่อเช่าซื้อจากกลุ่มบริษัท รายชื่อต้องห้าม คือ รายชื่อลูกค้าที่มีปัญหา
ในการช�ำระเงินในอดีต)
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการตรวจสอบประวัติผู้ขอสินเชื่อ หากผู้ขอสินเชื่อมีประวัติดีหรือไม่มีรายชื่ออยู่ใน Blacklist ของฐานข้อมูล
กลุ่มบริษัท เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะให้ผู้ขอสินเชื่อกรอกข้อมูลในค�ำขอสินเชื่อพร้อมยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ส�ำเนา
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาใบเสร็จเงินเดือน และเอกสารของผู้ค�้ำประกัน โดยผู้ขอสินเชื่อจ�ำเป็นต้องแสดงเอกสารตัวจริง
แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และตกลงรายละเอียดการเช่าซื้อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะจัดท�ำ Credit Scoring เพื่อประเมินฐานะของลูกค้าและผู้ค�้ำประกัน
ก่อนส่งข้อมูลและเอกสารทุกฉบับให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูลทัง้ หมด
ในฐานข้อมูลลูกค้าของกลุ่มบริษัทก่อนพิจารณาสินเชื่อในขั้นต่อไป อย่างไรก็ตามหากลูกค้ามีรายชื่ออยู่ใน Blacklist หรือไม่ผ่านมาตรฐาน
Credit Scoring กลุ่มบริษัทจะปฏิเสธการให้สินเชื่อและแจ้งผลให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อแจ้งต่อไปยังลูกค้า
ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การอนุมัติสินเชื่อของกลุ่มบริษัท ฝ่ายสินเชื่อจะด�ำเนินการอนุมัติค�ำขอสินเชื่อเช่าซื้อดังกล่าวและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ โดยทั่วไปกลุ่มบริษัท
จะใช้เวลาพิจารณาและอนุมัติการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ได้ภายใน 90 นาที กลุ่มบริษัทจะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ภายใน 1 วัน และก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)
ขั้นตอนการด�ำเนินงานภายหลังผ่านอนุมัติสินเชื่อ
หลังจากค�ำขอสินเชื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ผู้จ�ำหน่ายจะเป็นผู้ด�ำเนินการโอนกรรมสิทธ์ทรัพย์สินให้แก่กลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัท
จะจัดให้มีการประกันภัยทรัพย์สินทันทีที่ลูกค้าได้รับทรัพย์สินไปจากผู้จ�ำหน่าย โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้อมูลและหลักฐานของ
ลูกค้าจะอยู่ในฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัท ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการจะติดตามดูแลลูกค้าต่อไป
การให้บริการอื่นนอกจากบริการสินเชื่อเช่าซื้อ
นอกเหนือจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ กลุ่มบริษัทยังให้บริการการท�ำประกันภัยบริการต่ออายุกรมธรรม์และการดูแลบริการลูกค้า
ในเรื่องงานทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ยังมีการผ่อนช�ำระกับกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ�ำนวยความสะดวกในบริการ
ดังกล่าว
การจัดเก็บหนี้
ฝ่ายปฏิบัติการจะรับผิดชอบดูแลลูกค้าในส่วนของการรับช�ำระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ โดยส่งเอกสารใบแจ้งการช�ำระเงิน
(Statement) ให้แก่ลูกค้าทุกเดือน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถผ่อนช�ำระค่างวดได้หลายวิธี เช่น การช�ำระค่างวดโดยเงินสดผ่านธนาคาร ช�ำระโดยเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้า หรือธนาณัติ หรือช�ำระค่างวดผ่านเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ของกลุ่มบริษัทซึ่งไปรับค่างวด หรือช�ำระค่างวดผ่านส�ำนักงานใหญ่
และส�ำนักงานสาขา อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้เพิ่มช่องทางการช�ำระค่างวดผ่าน Counter Service (ร้านสะดวกซื้อ) ทั่วไปเพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ลูกค้า โดยปกติกลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหลังการช�ำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อ
การบริหารหนี้และการยึดทรัพย์สิน
ฝ่ายปฏิบัติการจะเป็นผู้ติดตามดูแลการช�ำระเงินค่างวดของลูกค้า โดยการช�ำระค่างวดจะเป็นตามรายละเอียดเรื่อง “การจัดเก็บหนี้”
ที่ได้กล่าวข้างต้น หากเกิดการค้างช�ำระค่างวด กลุ่มบริษัทจะมีมาตรการควบคุมสินเชื่อดังนี้
1. หลังจากการผ่านการอนุมัติสินเชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารหนี้จะด�ำเนินการสอบทานที่อยู่และการติดต่อลูกค้า เช่น ที่พักอาศัย ที่ท�ำงาน
และเบอร์โทรศัพท์
2. ในกรณีที่ลูกค้าค้างช�ำระไม่เกิน 3 งวด ฝ่ายปฏิบัติการจะติดต่อเพื่อแจ้งเตือนการช�ำระค่างวดและตรวจสอบการให้บริการของ
ทางกลุ่มบริษัทแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
3. ในกรณีที่ลูกค้าค้างช�ำระมากกว่า 3 งวด แต่น้อยกว่า 6 งวด ฝ่ายปฏิบัติการจะส่งเจ้าหน้าที่บริหารหนี้ของกลุ่มบริษัทเพื่อติดตาม
และตรวจสอบทรัพย์สิน กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถช�ำระค่างวดหรือส่งมอบทรัพย์สินได้ กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการส่งจดหมายบอกเลิกสัญญา
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไปยังลูกค้า
4. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้พิเศษของกลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการยึดทรัพย์สินจากลูกค้าและ/หรือด�ำเนินคดีทันที กรณีที่สามารถยึดทรัพย์สิน
มาได้ เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาประเมินสภาพ และความเหมาะสมในการปรับสภาพทรัพย์สนิ นัน้ ๆ เพือ่ ด�ำเนินการจ�ำหน่าย ในกรณีทจี่ ำ� หน่ายทรัพย์สนิ
ที่ยึดมาได้แต่ได้เงินมาไม่เพียงพอที่จะช�ำระหนี้คงเหลือ กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการด้านกฎหมายกับลูกค้าและผู้ค�้ำประกันต่อไป
ในการด�ำเนินการควบคุมสินเชื่อในขั้นตอนดังกล่าว หากเป็นกรณีที่มีความเสียหายที่ชัดเจนและเป็นเรื่องเร่งด่วน กลุ่มบริษัทอาจจะ
ด�ำเนินการหลายๆ มาตรการพร้อมกัน ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีที่ผิดนัดช�ำระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก�ำหนดหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี
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การพัฒนาด้านนวัตกรรม
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด พั ฒ นาในการสร้ า งนวั ต กรรมในกระบวนการด� ำ เนิ น งาน
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้สะดวกในการท�ำงานมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบงานส่วนต่างๆ ดังนี้
พัฒนา “TK Plus” ระบบงานบริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ใหม่เปลี่ยนจากระบบ Manual มาใช้โมบายแอปพลิเคชัน
ตั้งแต่ปี 2556 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นเวลา 7 ปี TK จึงมีความพร้อมของระบบ IT ที่สามารถรองรับระบบอินเตอร์เฟซ
หลังบ้านด้วยแอปพลิเคชัน Mobile Checker, Mobile Bill และ Mobile Box Management ส�ำหรับให้บริการลูกค้าตั้งแต่เริ่มรับเรื่อง
ขอใช้บริการเช่าซื้อ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ งานบริหารหนี้ และงานอื่นๆ ให้พนักงานบริการลูกค้าบนระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
แบบไร้เอกสารระหว่างประสานงานภายใน ลดระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าจาก 1 วัน เหลือเพียง 1- 2 ชั่วโมง
พัฒนาแอปพลิเคชัน “TK Plus” ให้ตอบรับการช�ำระค่างวด สามารถตรวจสอบยอดช�ำระ ยอดค้างช�ำระและดอกเบี้ย รวมถึงช่องทาง
การช�ำระเงินและค่าธรรมเนียมผ่านทางแอปพลิเคชัน และติดตามเอกสารสัญญาเช่าซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน แอปพลิเคชันดังกล่าว
มีลูกค้าให้ความสนใจใช้งานในระดับหนึ่ง แต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด 19 ที่มีเหตุการณ์ Lockdown ท�ำให้มีจ�ำนวนลูกค้าหันมาสมัครใช้งาน
และมีการใช้ฟังก์ชันจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างมาก
TK เห็ น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า และสานต่ อ กลยุ ท ธ์ ดิ จิ ทั ล ทรานส์ ฟ อร์ เ มชั น สู ่ Smart Loan Service
เน้นความสะดวกสบาย และรวดเร็ว จึงได้เปิดตัว Line Official @TKPLUS มาเสริมแกร่งมาตรฐานบริการอนุมัติเช่าซื้อ ขยายช่องทางสื่อสาร
กับผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศ สามารถติดตามข่าวสารได้งา่ ย ตอบโจทย์สงั คมออนไลน์ พร้อมใกล้ชดิ และเข้าถึง TK ง่ายยิง่ ขึน้ และสามารถตอบกลับข้อมูล
ด้วยฟังก์ชันแชทบอทตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน และบริการต่างๆ อย่างรวดเร็ว
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(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)


ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

ที่ดิน
เจ้าของ
7.8
7.8
อาคาร
เจ้าของ
ยานพาหนะ
เจ้าของ
6.9
11.8
ระบบคอมพิวเตอร์
เจ้าของ
2.56
4.2
เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
เจ้าของ
18.8
24.2
ระบบสาธารณูปโภค
เจ้าของและสัญญาเช่า
3.6
5.0
ค่าบูรณะที่ท�ำการ
เจ้าของ
23.61
26.2
ส่วนปรับปรุงอาคาร
สัญญาเช่า
12.66
24.2
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เจ้าของ
0.3
0.4
เครื่องมือช่าง
เจ้าของ
0.01
0.02
สิทธิการเช่า			
ส�ำนักงานสาขาเชียงราย
สัญญาเช่า 2 ปี
เลขที่ 70/6-9 ถนนพหลโยธิน
1 พ.ย. 60 - 31 ต.ค. 62
ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง เชียงราย
ค่าเช่า 24,000 บาท/เดือน
ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่
สัญญาเช่า 3 ปี
เลขที่ 267/14-15 ถนนช้างคลาน
2 ก.พ. 60 - 1 ก.พ. 63
ต�ำบลช้างคลาน อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่
ค่าเช่า 10,000 บาท/เดือน		
ส�ำนักงานสาขาจันทบุรี
สัญญาเช่า 5 ปี
0.09
0.16
เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์
1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 66
ต�ำบลจันทนิมิตร อ�ำเภอเมือง จันทบุรี
ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน
ส�ำนักงานสาขาระยอง
สัญญาเช่า 10 ปี
เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม
3 พ.ค. 53 - 3 พ.ค. 63
ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง ระยอง
ค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน
งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าของและสัญญาเช่า
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน
เจ้าของ
5.7
5.7
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ภาระผูกพัน
-		
ที่ดิน 3.2 ล้านบาท
ที่จังหวัดปทุมธานี และ		
จังหวัดฉะเชิงเทรา,
อาคาร 2.5 ล้านบาท
ที่จังหวัดปทุมธานี



บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดิน
อาคาร
เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
ยานพาหนะ
ค่าบูรณะที่ท�ำการ
ระบบคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - ที่ดิน
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - อาคาร


เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า - ยานพาหนะ

ระบบคอมพิวเตอร์

4.8
0.1
0.01
0.02
0.002
8.6
12.8
4.5

4.8		
-		
0.1		
0.1		
0.04		
0.02		
ที่ดิน 8.6 ล้านบาท
8.6
ที่จังหวัดเชียงรายและล�ำปาง
12.8
4.9

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

0.01
1.78

-		
-		
-		
2.4		

ภาระผูกพัน
-

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจ้าของ

-

0.003		

ภาระผูกพัน
-

บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ระบบคอมพิวเตอร์


เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ภาระผูกพัน

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน



31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน



มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจ้าของ

0.11

-		

ภาระผูกพัน
-

Mingalaba Thitikorn Microfinance Company Limited.
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563
0.03
0.02

0.07		
0.09		

ภาระผูกพัน
-
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Suosdey Finance PLC.
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
ยานพาหนะ
ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนปรับปรุงอาคาร


มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า

1.7
5.6
0.7
0.8
14.0

2.0		
6.7		
1.2		
1.1		
-		
13.0		

-

Sabaidee Leasing Company Limited.
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

เครื่องใช้ส�ำนักงานตกแต่ง
ระบบคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบสาธารณูปโภค
ส่วนปรับปรุงอาคาร
งานระหว่างก่อสร้าง

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า
สัญญาเช่า

0.3
0.2
0.6
0.4
0.4

0.4		
0.3		
0.7		
-		
0.7		
-		

-

ลูกหนี้การค้า
1. ลูกหนี้เช่าซื้อของกลุ่มบริษัทแบ่งแยกตามประเภทสินทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2564
จ�ำนวนราย

รถจักรยานยนต์
121,055
	 บวกดอกผลค้างรับ		
	 หักดอกผลเช่าซื้อรอตัด		
	 หักภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัด		
	 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
	 ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบฯ		
สุทธิ		
รถยนต์
615
	 หักดอกผลเช่าซื้อรอตัด		
	 หักภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัด		
	 หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
สุทธิ
รวม
121,670
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ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
จ�ำนวนราย

5,890.9
158,560
60.1		
(1,632.5)		
(345.1)		
(344.7)		
-		
3,628.7		
227.0
786
20.5		
14.2		
8.6		
183.7
3,812.4
159,346

ล้านบาท
6,377.9
68.4
(1,556.3)
(326.3)
(509.5)
4,054.2
259.3
(19.5)
(16.1)
(9.3)
214.4
4,268.6

2. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม, ลูกหนี้ Nano Finance และลูกหนี้ Micro Finance
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2564
จ�ำนวนราย

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
10,776
หักดอกผลรอการตัดบัญชี		
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบฯ		
สุทธิ

ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
จ�ำนวนราย

165.8
18,568
(10.7)		
(18.3)		
0.2		
137.0

ล้านบาท
379.4
(13.8)
(42.9)
0.04
322.7

3. ลูกหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท
ประเภทสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2564
จ�ำนวนราย

ลูกหนี้เคาเตอร์เซอร์วิส
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

1
54
55

ล้านบาท
10.5
1.9
12.4

31 ธ.ค. 2563
จ�ำนวนราย

ล้านบาท

1
63
64

19.5
6.3
25.8

4. กลุ่มลูกค้าที่มีสัดส่วนเงินให้กู้ยืมคงค้าง มากกว่าร้อยละ 10 ณ วันสิ้นงวด
- ไม่มี 5. นโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
รถจักรยานยนต์
รายละเอียดการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์


ยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือสุทธิ*

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด – ค้างช�ำระ 1 เดือน		
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน		
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน		
ค้างช�ำระ > 6 เดือน

1.0
20.0
50.0
100.0

* ยอดลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ในปี 2562 กลุ่มบริษัท พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนี้ที่คงค้าง

ส่วนในปี 2563 กลุม่ บริษทั มีการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ TFRS9 แล้ว ซึง่ รวมทัง้ ลูกหนีร้ ถจักรยานยนต์
และรถยนต์
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
						

(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือ
สุทธิ*

31 ธันวาคม 2563

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือ
สุทธิ*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

3,281.1

96.2

3,413.3

107.7

ค้างช�ำระ 2-3 เดือน

423.5

85.3

746.2

140.6

ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ > 6 เดือน

241.8
27.0

137.0
26.2

371.1
33.0

231.7
29.4

3,973.4

344.7

4,563.6

509.4

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด-ค้างช�ำระ 1 เดือน

รวม
* ยอดหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพิ่ม

รถยนต์
รายละเอียดการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์


ยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือสุทธิ*

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด - ค้างช�ำระ 1 เดือน		
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน		
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน		
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน		
ค้างช�ำระ >12 เดือน

1.0
2.0
20.0
50.0
100.0

* ยอดคงเหลือหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลักประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
						

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด - ค้างช�ำระ 1 เดือน
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน
ค้างช�ำระ > 12 เดือน
รวม

ลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือ
สุทธิ*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือ
สุทธิ*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

166.2

0.3

179.0

0.3

6.6

0.03

12.0

0.05

4.9
8.7
5.9
192.3

0.2
2.2
5.9
8.6

16.3
11.0
5.5
223.8

* ยอดหลังหักดอกผลเช่าซื้อรอตัดและภาษีมูลค่าเพิ่ม
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0.7
2.7
5.6		
9.4

เงินให้กู้ยืม
รายละเอียดการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ Nano/Micro Finance


ยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือสุทธิ*

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด - ค้างช�ำระ 1 เดือน		
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน		
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน		
ค้างช�ำระ > 6 เดือน

1.0
20.0
50.0
100.0

* ยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิหลังหักดอกผลรอตัด

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้ Nano/Micro Finance
						

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนด - 1 เดือน
ค้างช�ำระ 2-3 เดือน
ค้างช�ำระ 4-6 เดือน
ค้างช�ำระ 7-12 เดือน
ค้างช�ำระ > 12 เดือน
                         รวม

ปี 2563

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
คงเหลือสุทธิ*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
คงเหลือสุทธิ*

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

102.4
32.6
18.6
1.6
0.1
155.3

2.4
4.8
9.8
1.2
0.07
18.3

276.1
51.5
36.7
1.0
0.2
365.5

12.0
8.1
22.1
0.5
0.2
42.9

* ยอดหลังหักดอกผลรอตัด

* ในปี 2562 กลุ่มบริษัท พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของมูลค่าลูกหนี้ที่คงค้าง
ส�ำหรับการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าอื่น กลุ่มบริษัทจะพิจารณาอัตราที่ตั้ง ดังนี้
รายละเอียดการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้การค้าอื่น
ยอดลูกหนี้การค้าอื่น
ลูกหนี้ที่ไม่ค้างช�ำระ (< 1 ปี)		
ลูกหนี้ค้างช�ำระ > 1 ปี		

อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ร้อยละ)
0
100
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นโยบายการรับรู้รายได้และนโยบายการระงับการรับรู้รายได้
ก่อนปี 2551 กลุ่มบริษัทมีนโยบายการรับรู้รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อโดยใช้วิธีผลรวมจ�ำนวนตัวเลข (Sum of the Digits)
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 กลุม่ บริษทั เปลีย่ นนโยบายการรับรูร้ ายได้ดอกผลจากการให้เช่าซือ้ เป็นวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงส�ำหรับสัญญาเช่าซือ้
ที่เกิดขึ้นใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ตามการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่องสัญญาเช่า และบันทึกรายได้จากการผ่อนช�ำระ
แต่ละงวดตามเกณฑ์คงค้าง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการระงับการรับรู้รายได้ส�ำหรับส่วนที่เกิดจากลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อที่มียอดค้างช�ำระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน
ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
หากลูกหนี้ที่มียอดค้างช�ำระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันที่หยุดรับรู้รายได้ไปแล้วกลับมาช�ำระเงินตามปกติ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ดอกผลเช่าซื้อ
เป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด
นโยบายการตัดหนี้สูญ
ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
กลุม่ บริษทั มีนโยบายการตัดหนีส้ ญ
ู ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ โดยหากลูกหนีค้ า้ งช�ำระค่างวดตัง้ แต่ 3 งวดขึน้ ไป กลุม่ บริษทั จะด�ำเนินการ
บอกเลิกสัญญาและยึดทรัพย์สินกลับมา แต่หากมีการติดตามหนี้สิน แล้วพบว่าไม่สามารถบังคับให้มีการช�ำระหนี้หรือส่งคืนทรัพย์สินนั้นได้
บริษทั จึงจะพิจารณาในการตัดเป็นหนีส้ ญ
ู ในทิศทางเดียวกับการตัง้ ส�ำรองหนีส้ ญ
ู ของบริษทั ทัง้ นีจ้ ะต้องได้รบั การสอบทานจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติให้ด�ำเนินการตัดเป็นหนี้สูญตามระเบียบของบริษัท
ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์
ในส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ หากลูกหนี้รถยนต์ค้างช�ำระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการบอกเลิกสัญญา
และยึดทรัพย์สินกลับมาเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากลูกหนี้ค้างช�ำระค่างวดมากกว่า 1 ปี กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินการเร่งรัดและพิจารณาด�ำเนินคดี
ตามกฎหมายจนถึงทีส่ ดุ เว้นแต่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลหนีค้ งเหลือดังกล่าวไม่คมุ้ กับค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจึงท�ำการตัดหนีส้ ญ
ู ตามกฎหมาย
สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดคงเหลือตามบัญชีสุทธิ หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ดังนี้
ยอดค้างไม่เกินหนึ่งปี		
ร้อยละ 30
ยอดค้างเกินหนึ่งปี			
ร้อยละ 100
จ�ำนวนรถยึดคงเหลือเปรียบเทียบกับลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือของกลุ่มบริษัท
ปี
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จ�ำนวนรถยึด
(คัน)
(1)

จ�ำนวนลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลือทั้งหมด
(จ�ำนวนสัญญา/คัน)
(2)

ร้อยละ
(3) = (1)/(2)

รถจักรยานยนต์			
31 ธันวาคม 2562
5,854
232,743
31 ธันวาคม 2563
2,216
158,560
31 ธันวาคม 2564
1,055
121,055

2.5
1.4
0.9

รถยนต์			
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
-

-
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2564
บริษัท

ธุรกิจ

ทุนที่ออกและ
เรียกช�ำระแล้ว

ร้อยละการลงทุน
ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

มูลค่า
เงินลงทุน

1. บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด

ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง
การปรับสภาพรถ

50.0

99.99

49.99

2. บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

ให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

40.0

99.99

43.99

3. บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด

ให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพ

50.0

99.99

49.99

4. Suosdey Finance PLC

ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์

132.2

99.95

132.14

5. บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด

นายหน้าประกันวินาศภัย

3.0

99.99

3.0

58.0

86.89

42.0

4.7

99.0

4.65

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า				
สุทธิ

322.8
(4.7)
321.1

6. Sabaidee Leasing Co., Ltd. ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
และรถยนต์
7. Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.

ไมโครไฟแนนซ์

ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการลงทุนระยะยาวในบริษทั ย่อยทัง้ เจ็ดบริษทั โดยแต่ละบริษทั ย่อยจะมีคณะกรรมการร่วมก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์
กับบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยน�ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้นโยบายหลักของบริษัทย่อยทั้งเจ็ดแห่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท
(5) งานที่ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แบ่งได้ดังนี้

ธุ รกิจให้สินเชื่ อเช่ าซื้ อรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุ งเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ธุ รกิจให้สินเชื่ อเช่ าซื้ อ
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ในประเทศกัมพู ชา

ธุ รกิจให้สินเชื่ อเช่ าซื้ อ
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ในเขตกรุ งเทพฯ ปริมณฑล

30
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ธุ รกิจให้สินเชื่ อเช่ าซื้ อ
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ในประเทศลาว

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

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

2. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000
เช่าซื้อรถยนต์
หุ้นสามัญจ�ำนวน 40,000 หุ้น

3. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
เว็บไซต์
:
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

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

4. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
เว็บไซต์
:
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

Sabaidee Leasing Co., Ltd.
077, Thaduea Road
Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak,
Vientiane Capital, Lao PDR
www.tk.co.th/sabaidee
ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,906,250 หุ้น

5. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
หุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น
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6. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
ประเภทธุรกิจ
:
			
			
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

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

7. ชื่อบริษัท
:
สถานที่ตั้ง
:
			
			
ประเภทธุรกิจ
:
จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามค�ำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000
นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล
หุ้นสามัญจ�ำนวน 30,000 หุ้น
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1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
1. บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
2. นางสาวปฐมา พรประภา
3. นายประพล พรประภา
4. นางสาวปฤณ พรประภา
5. บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เเนชั่นแนล จ�ำกัด
6. นางอโนทัย พรประภา
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- นางนงนุช พรประภา
8. นางสาวสุพัฒนา พรประภา
9. นายรักสนิท พรประภา
- นายรักสนิท พรประภา
- นางสิริรัตน์ พรประภา
10. นายเจนทัศน์ เชวงเศรษฐกุล
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
211,800,000
30,644,267
25,566,667
25,425,400
18,200,000
15,366,666
13,000,000
7,000,000
6,000,000
10,666,670
9,500,000
9,450,000
50,000
7,200,000
367,369,670

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
42.36
6.13
5.11
5.09
3.64
3.07
2.60
1.40
1.20
2.13
1.90
1.89
0.01
1.44
73.47

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 9 มีนาคม 2564 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทมีหลักทรัพย์อื่น ได้แก่
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง จ�ำนวนเงินรวม 1,070.0 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิด “ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.27-2.70 ต่อปี อายุหุ้นกู้ คงเหลือ 1-2 ปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
“A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท
(งบการเงินรวม)
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ละปี
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ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลได้ใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไปเพื่อทราบ
เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
รอบผลประกอบการ
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2559

2560

2561

2562

2563

อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

0.85

0.93

0.81

1.01

0.74

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

0.45

0.52

0.45

0.55

0.42

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)

53.2

55.7

55.2

54.5

57.1
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการลูกค้า
ทางด้านการเงินซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอง โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการรายงานความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
• ให้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง และก�ำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบ
• ระบุปัจจัยเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• ให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหาร
จัดการได้อย่างทันท่วงที
ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่พบว่า ระดับความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามและการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ก) การที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่เป็นกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และอาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้
การก�ำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.5 ของรายได้รวมของบริษัท
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ภาครัฐมีนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นผู้รับบริการสินเชื่อ โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อคุ้มครองผู้รับบริการสินเชื่อ ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายดังต่อไปนี้
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ) (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2563 เรื่อง การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ..........
5. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
7. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 (รวมฉบับแก้ไข)
8. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงิน พ.ศ. 2542 (รวมฉบับแก้ไข)
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9. ประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการออกใบอนุญาต ให้นติ บิ คุ คล
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
	  10.   พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
บริษัทฯ ยังไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับธนาคารแห่งประเทศไทย จนเกิดเป็นคดีฟ้องร้องในชั้นศาลแต่อย่างใด
นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงการติดตามการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และในกรณีจ�ำเป็น บริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเพื่อให้ค�ำปรึกษา และให้ความเห็นทางกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อบริษัทฯจะสามารถด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมายได้
(ข) ความเสี่ยงด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพื่อให้สินเชื่อรายย่อย
เพือ่ การประกอบอาชีพ ซึง่ มีลกู ค้าเป็นจ�ำนวนมาก และจ�ำเป็นต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม เพือ่ ปกป้องความเสีย่ งจากการรัว่ ไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทจะต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีแผนจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศจากภาครัฐสืบเนื่องจากกฎหมายต่างๆ
2. ก�ำหนดกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูลทีร่ ดั กุม ออกแบบมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม และมีการสอบทาน
		 อย่างสม�่ำเสมอ
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร
4. ในกรณีที่บริษัทจ�ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานรัฐตามที่ร้องขอ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบอ�ำนาจ
		 ทางกฎหมายและพิจารณาเนื้อหาของข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และจะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
5. มีการปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก�ำหนดดังนี้
		 1) สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล
		 2) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
		 3) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล
		 4) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือท�ำลาย หรือท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคล
			 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล และ สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
6. มีมาตรการจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย และท�ำลาย เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหล
ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนือ่ งจากรายได้หลักของกลุม่ บริษทั เป็นดอกเบีย้ รับจากการให้บริการสินเชือ่ เช่าซือ้ ซึง่ ถูกก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ไว้คงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนอัตราดอกเบี้ยจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้คงสัดส่วนการกู้ยืม
เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ ะยะเวลา 3 ปี และออกหุน้ กูร้ ะยะเวลา 2-3 ปี ไว้ในระดับสูง ท�ำให้บริษทั สามารถลดความเสีย่ ง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่รวม 391.5 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี จ�ำนวน 240.4 ล้านบาท) หุ้นกู้รวม 400 ล้านบาท (ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 400 ล้านบาท) ซึ่งรวมเงินกู้ยืมระยะยาว
และหุ้นกู้มีสัดส่วน 90.0% ของยอดเงินกู้รวมทั้งหมด 880.0 ล้านบาท บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ที่ระดับ A- ท�ำให้ทั้งสถาบันการเงินและผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้นในความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของทางบริษัท เป็นผลให้บริษัท
ได้รับเงื่อนไขที่ดีขึ้น
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ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
-  สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ มีภาวะการแข่งขันที่คู่แข่งรายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ไม่ยากนัก
หากมีแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มบริษัทมีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนานกว่า 48 ปี ท�ำให้มี
ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเช่าซื้อขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้กลุ่มบริษัทสามารถพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครือข่ายของคู่ค้าและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 63 แห่งในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล รวมถึงมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหน้าที่สินเชื่อกระจายกว่า 524 แห่ง ในต่างจังหวัด ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบ
ผู้ประกอบการรายอื่น
-  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ส�ำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการในรูปบริษัท
ที่เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทแม่ของค่ายรถยนต์ หรือบริษัทข้ามชาติซึ่งมีความได้เปรียบจากต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำและฐานเงินทุนขนาดใหญ่
ได้แข่งขันในด้านราคาอย่างรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยทรงตัว
อยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ แต่ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จึงชะลอการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่
จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯในการที่จะคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพจึงหันมาให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่โดยแนวโน้มมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรง
จนเกินไป
ความเสี่ยงต่อผลการด�ำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการขยายธุรกิจของผูป้ ระกอบการแต่ละรายในธุรกิจสินเชือ่ เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์และรถยนต์สามารถท�ำได้ตามศักยภาพของบริษทั
โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดจากหน่วยงานใดๆ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการทุกรายมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ความเสีย่ งจากสินเชือ่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ หากขาดความระมัดระวัง
ในการให้สินเชื่อ และขาดระบบการบริหารและการจัดการที่ดี อย่างไรก็ตามจากการที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อ
และหลักประกัน กลุ่มบริษัทจึงได้ก�ำหนดมาตรการส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน ก�ำหนด
ให้มมี าตรฐานการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างเข้มงวดทุกขัน้ ตอน รวมถึงการก�ำหนดวงเงินสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งของลูกหนีแ้ ละหลักประกัน
แต่ละราย ทั้งนี้บริษัทได้มีการตั้งส�ำรองเป็นค่าเผื่อส�ำหรับความเสี่ยงในอนาคต เป็นจ�ำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจมาโดยตลอด
ความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้
รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่กลุ่มบริษัทยึดคืนมาจะถูกน�ำมาจ�ำหน่าย ซึ่งโดยทั่วไปหากลูกค้าช�ำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
จะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้น ส่วนต่างจากการขาดทุนดังกล่าว
ยังสามารถติดตามทวงถามจากผู้ใช้บริการเช่าซื้อและผู้ค�้ำประกันได้ ซึ่งจะสามารถชดเชยความเสียหายดังกล่าวลงได้ อนึ่งจ�ำนวนผลขาดทุนจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับ สภาพ ยี่ห้อ รุ่นรถ จ�ำนวนปี และความต้องการในท้องตลาดที่มีต่อสินค้านั้นๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างปรับสภาพ
รถจักรยานยนต์ของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าก่อนน�ำออกจ�ำหน่าย ท�ำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการขายสินทรัพย์
ที่ยึดมาได้อีกทางหนึ่ง
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
จากการที่บริษัทใช้ระบบการอนุมัติที่มีมาตรฐาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบการให้คะแนนสินเชื่อ ส�ำหรับ
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ พนักงานสินเชื่อสามารถปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และบริษัทสามารถลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดี
บริษัทมีการให้ผลตอบแทนที่จูงใจต่อพนักงาน ประกอบกับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานต่อไป
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ความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ
ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อถูกก�ำกับโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งก�ำกับดูแลสัญญา
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เช่น ก�ำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการบอกเลิกสัญญา และอัตราเบี้ยปรับการผิดนัดจ่ายช�ำระในอัตรา
ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) บวกร้อยละสามต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561
(เดิม MRR ของธนาคารกรุงไทย +10%) ทั้งนี้สินเชื่อเช่าซื้อมิได้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในอนาคตหากภาครัฐ
พิจารณาเข้ามาก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกบริษัท
ที่อยู่ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทาง ธปท. ใช้ก�ำกับสถาบันการเงิน เช่น เกณฑ์การตั้งส�ำรอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่าการเข้ามาก�ำกับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
อย่างไรก็ดีหากในอนาคตภาครัฐเข้ามาควบคุมกิจการประเภทเช่าซื้อมากขึ้นจะเป็นการกดดันต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ยังไม่มี
ระบบการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน และเป็นการสร้างก�ำแพงป้องกันมิให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประเภทนี้ได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต
ความเสี่ยงจากความแตกต่างระหว่างอายุของสินเชื่อเช่าซื้อกับแหล่งเงินทุน
เนื่องจากระยะเวลาผ่อนช�ำระของสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง 24 ถึง 30 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อยู่ระหว่าง
48 ถึง 60 เดือน หากใช้กู้เงินระยะสั้นจ�ำนวนมาก อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความเสี่ยงหากถูกสถาบันการเงินเรียกเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคืนทันที
ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงินกว่า 14 แห่ง ไม่เคยมีปัญหาด้านการเงินหรือการผิดนัด
ช�ำระหนี้ แม้กระทั่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ที่สถาบันการเงินจ�ำนวนมากประสบปัญหาแต่กลุ่มบริษัทก็มิได้ถูกเรียกเงินกู้ยืมคืนแต่อย่างใด
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ บริษัทจึงได้เพิ่มเงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในด้านทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2564
บริษัทมียอดเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่กับสถาบันการเงินจ�ำนวน 391.5 ล้านบาท และหุ้นกู้จ�ำนวน 400.0 ล้านบาท สัดส่วนเงินกู้ดอกเบี้ย
คงที่ระยะยาว (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ที่ 90.0% ส่งผลให้บริษัทสามารถจ�ำกัดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 กลุ่มตระกูลพรประภา ถือหุ้นในบริษัท จ�ำนวน 377,572,000 หุ้น คิดเป็น 75.51% (มากกว่า 50%) ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�ำให้กลุ่มพรประภาสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดต้องได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอได้
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นตามที่ก�ำหนดในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้ประกาศใช้ ตลอดจนก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระดับอ�ำนาจอนุมัติ
ด�ำเนินการต่างๆ ของบริษัท การกลั่นกรองโดยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทส�ำหรับโครงการที่ส�ำคัญ โดยในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเห็นของกรรมการต่อรายการดังกล่าว
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ กรณีบริษัทฯ มีการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงในวาระดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน และได้รับรางวัล
Investor Choice Award คะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม (ติดต่อกันเป็นปีที่ 13) ซึ่งเป็นการให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญและมีธรรมาภิบาลในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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3. การขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความยั่งยืนขององค์กร
อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อถือเป็นแนวทางด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
กลยุทธ์ความยั่งยืน
1. ก�ำหนดให้มกี ลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรทีค่ รอบคลุมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งองค์กร และความเสีย่ งใหม่
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ก�ำหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และให้พิจารณาเป็นประเด็นส�ำคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการด�ำเนินงาน
เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร
ธรรมาภิบาล
1. ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจและปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธกี าร และมาตรฐาน
ที่หน่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้
2. ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้จรรยาบรรณบริษัทฯ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
เศรษฐกิจ
1. แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�ำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล
การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม
2. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กร
ในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความปลอดภัย
1. กระตุ้นจิตส�ำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ
2. ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็น “ศูนย์” โดยต้องพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่า
ที่เกณฑ์กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้งห้ามด�ำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
สิทธิมนุษยชน
1. มุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลายรวมถึงปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
มอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย
2. ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น
รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
3. เคารพสิทธิ ให้เกียรติ ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทั้งท�ำให้มั่นใจได้ว่า
พนักงานมีความรู้ความช�ำนาญที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์
และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องราวการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการด�ำเนินงานของบริษัท ไม่ได้สร้างผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน
ในท้องถิ่น
สังคมและชุมชน
1. ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ
หรือความพิกลพิการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
อย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3. ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งชุมชน หน่วยงานราชการ
และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น
การดูแลและการพัฒนาพนักงาน
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่และต�ำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการที่หลากหลาย
รูปแบบ ตัง้ แต่เงินพิเศษทีผ่ กู กับผลงาน เช่น โบนัสจากการท�ำงาน รางวัลพนักงานดีเด่น ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ ซึง่ มากกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การจัดดูแลสุขภาพประจ�ำปี
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมจะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ศักยภาพและประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่ และการฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรใหม่
		 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จ�ำเป็นแก่บุคลากรใหม่ เพื่อให้เข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับองค์กร สามารถปรับตัวและท�ำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข
2.2 การฝึกอบรมและพัฒนาส�ำหรับบุคลากรเดิม
		 บริษัทได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย รวมทั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน โอนย้ายต�ำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาตามกรอบ ดังนี้
		 - การพัฒนา โดยจัดให้มีการ Training ตามระดับต�ำแหน่งและอายุงานเพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการบริหารจัดการงาน
ในแต่ละต�ำแหน่งให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง
		 - การจัดสัมมนาภายในองค์กร โดยให้บุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญในด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
		 - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอกองค์กร
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพของพนักงาน เพราะเชื่อว่าหากพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้ด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้มาอย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้พนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยและลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- การต่อต้านสิ่งเสพติดภายในองค์กร
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- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ทีม่ งุ่ เน้นการช่วยเหลือพนักงานในกรณีทพี่ นักงานต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผูป้ ว่ ยใน และสวัสดิการ
ในกรณีเป็นผู้ป่วยนอก
- การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน จัดสถานที่ออกก�ำลังกาย เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท�ำงาน และได้ใช้
เวลาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การจัดกิจกรรมกีฬาสีประจ�ำปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความสามัคคี ฝึกการท�ำงาน
เป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย วาตภัย ที่ท�ำให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน ส�ำหรับเงินช่วยเหลือจะท�ำให้พนักงานสามารถ
ปรับตัวและสามารถกลับมาปฏิบัติงาน และด�ำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบน�้ำใจเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
แก่นายวิทวัส เมฆสงค์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เป็นจ�ำนวนเงิน 145,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ดังนั้นบริษัท จึงจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง
ในกรณีเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ท�ำงานและจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย
ต่างๆ ให้เพียงพอต่อการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการท�ำงาน
- จัดให้มีการฝึกอบรม การขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค
6. โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตให้กับพนักงาน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัท
ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ด�ำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
- กองทุนสวัสดิการคุม้ ครองพนักงาน จัดตัง้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายของร่างกายและทรัพย์สนิ ในกรณีประสบอุบตั เิ หตุ
(ทั้งในเวลางานและนอกเวลา)
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างสมาชิก และครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
- จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ : ความคุ้มครองภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 24 ชม. อันเป็นผลท�ำให้สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
โดยทุนประกันขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งงาน
- โครงการกองทุนการศึกษาบุตร ซึ่งมอบให้กับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ส�ำหรับประเภทของทุน ตามระดับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล สูงสุดถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกๆ ปี ปี 2563 บริษัทมีการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
จ�ำนวน 892 ทุนการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,588,500 บาท
		 ทั้งนี้ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัว
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยได้สิทธิพิเศษ คือกู้ได้ 100% จากราคาประเมินหรือ
ราคาซื้อขาย และได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
- สวัสดิการพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีสมรสพนักงาน พิธีศพของพนักงาน และพิธีศพของบุคคลในครอบครัว
- มอบรางวัลพนักงานดีเด่นพร้อมเงินรางวัล เป็นประจ�ำทุกปีให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การใส่ใจ ดูแลรักษา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. คิดและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน
ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด
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การร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับ สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชาสังคม
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในปี 2564 บริษัทได้ก�ำหนดความส�ำคัญและผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่มีต่อการเติบโต และความยั่งยืนของ
การด�ำเนินธุรกิจ ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางด้านล่างถึงล�ำดับความส�ำคัญ และวิธีการของบริษัทในการตอบสนองต่อแต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

วิธีการมีส่วนร่วม

การด�ำเนินการ

ผู้ถือหุ้น

- รายได้ ราคาหุ้นและเงินปันผล
ที่สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
- การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- แนวทางในการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
- ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- รายงานประจ�ำปี
- ให้โอกาสผูถ้ ือหุ้นในการ
แสดงความคิดเห็นผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท
- พบปะนักลงทุนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ
- ให้ข้อมูลการลงทุนตาม
ช่องทางสื่อสารของบริษัท

- ก�ำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโต
ของธุรกิจ
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเวทีให้
ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลและแสดง
ความคิดเห็น
- เปิดโอกาสให้ ผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ
จัดท�ำขึ้น
- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ด�ำเนินการอย่างเคร่งครัดภายใต้
กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า

- ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
และรวดเร็ว
- พนักงานประพฤติตนด้วย
ความซื่อสัตย์
- ป้องกันข้อมูลลูกค้า
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา

- ให้ข้อมูลการบริการ และ
- สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
โปร่งใส
- พร้อมให้บริการ และ
- มีการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
มีช่องทางการรับฟัง
และการบริการเป็นประจ�ำ เพื่อให้
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียน แน่ใจว่า ระบบปัจจุบันตอบสนองต่อ
ผ่านเว็บไซต์และอีเมล
ความต้องการของลูกค้า
ที่สามารถตอบสนองลูกค้า
- พัฒนาขีดความสามารถด้านไอที
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ด้านการปกป้องความลับของผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งหลาย
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

วิธีการมีส่วนร่วม

การด�ำเนินการ

พนักงาน

- ก�ำหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�ำแหน่ง
- การได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เป็นธรรม จูงใจ
และใกล้เคียงกับธุรกิจเดียวกัน
- พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ตามระดับต�ำแหน่งและหน้าที่
- ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน

- ใช้อินทราเน็ตของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสาร
และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- ได้รับการฝึกอบรม
- ใช้ตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
เป็นเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล

คู่ค้า

- มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน - ใช้ระบบไอทีเพื่อสนับสนุน
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
การสื่อสารเพื่อให้มี
ข้อตกลงตามสัญญา
ประสิทธิภาพในการ
- มีระบบและขั้นตอนท�ำงาน
ด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
- ก�ำหนดช่องทางส�ำหรับ
- การท�ำงานร่วมกันอย่างมี
การร้องเรียนหากมีกรณี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- การประชุมและติดตาม
- ป้องกันความเป็นส่วนตัวของ
ความต่อเนื่องของแผนงาน
ข้อมูล
- ให้มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อแสดงความคิดเห็น
- มีนโยบายต่อต้านการทุจริต

- สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อก่อให้เกิด
ความมั่นใจ และไว้วางใจในการท�ำ
ธุรกิจระหว่างกันและร่วมกัน
- ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและ
เก็บบันทึกตามระเบียบและข้อบังคับ
ที่ใช้กับความต้องการทางธุรกิจ
- แจ้งให้ทราบถึงหลักจรรยาบรรณ
และการปฏิบัติรวมถึงการต่อต้าน
การทุจริต

คู่แข่งทางการค้า

- ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
และปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
ให้ถูกต้อง

- ยึดถือนโยบายในการแข่งขันและ
ด�ำเนินการธุรกิจอย่างเป็นธรรม
- ติดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กร
ธรรมภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ

เจ้าหนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญา

- ก�ำหนดและสื่อสารนโยบาย
และขั้นตอน ระเบียบ
การท�ำธุรกิจอย่างชัดเจน

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อ
เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
- สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน

- จัดการประชุมพนักงานตาม
ต�ำแหน่งงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อแจ้งความคืบหน้า
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม
ตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมด้าน HR
และ CSR
- จัดอบรมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน
- หลักการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามดัชนีวัดผลงาน (KPI)
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

วิธีการมีส่วนร่วม

การด�ำเนินการ

สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

- สร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ให้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
ในทุกๆ ปีโดยให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในโครงการและ
แลกเปลี่ยนความรู้จาก
การร่วมกิจกรรมในชุมชน
นั้นๆ
- เผยแพร่โครงการต่างๆ
ผ่านการสื่อสารภายใน
องค์กร และภายนอกองค์กร

ภาครัฐ/
หน่วยงานราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

- ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
- มีการก�ำหนดและปฏิบัติตาม
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ
ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
- การให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในด้านต่างๆ

- สื่อสารระเบียบและ
- ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติงานให้
- จัดพิมพ์นโยบาย และระเบียบต่างๆ
พนักงานรับทราบผ่าน
ที่มีท้งั หมด รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ
ช่องทางที่บริษัทก�ำหนด
ทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติงาน
- จัดให้มีการอบรมพนักงาน
แจกจ่ายให้พนักงานรับทราบและ
ทุกหน่วยงานและท�ำการ
ถือปฏิบัติ
ทดสอบเพื่อให้พนักงาน
- มีการติดตามปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ทราบถึงการปฏิบัติ
ต่างๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ตามกฏหมายอย่างถูกต้อง

- ยึดมั่นในนโยบายการสนับสนุน
มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม
ชุมชน และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างสม�่ำเสมอ
- ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานในการ
รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการตอบ
แทนสังคมผ่านการอบรมและปฏิบัติ
จริงจากกิจกรรมต่างๆ
- ร่วมสร้างนวัตกรรมต่างๆ
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท

3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
จากนโยบายด้ า นความยั่ ง ยื น มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment Policy) บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มอาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยในการท�ำงานของบุคลากร ทรัพย์สิน และกระบวนการท�ำงาน รวมถึงการป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่
ท�ำงานของบริษัทให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มต้นให้ความส�ำคัญด้านการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Re-Use) เพื่อด�ำเนินการจัดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การด�ำเนินการจัดการทรัพยากรในสถานที่ท�ำงาน ท�ำความสะอาด ลดวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง คัดแยกวัสดุอุปกรณ์
ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ท�ำงานและสิ่งแวดล้อม
2. ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่ได้จดั ท�ำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas (GHG) ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและวิธีการจัดท�ำข้อมูล แต่บริษัทมีการด�ำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
อนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
บริษัทมุ่งมั่นให้มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่ และงานที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้อยู่ในบริษัท และส�ำนักงานของสาขาบริษัทให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน
- ท�ำป้ายรณรงค์การเปิด-ปิดใช้น�้ำ ภายในส�ำนักงานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

44

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

- รณรงค์การขึ้น-ลงลิฟท์ ชั้นเดียว ให้ใช้วิธี ขึ้น-ลงบันไดแทน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- รณรงค์การปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- การปิดไฟในช่วงพักกลางวันหรือในช่วงที่พนักงานหรือผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�ำงานเป็นเวลานาน
- รณรงค์การงดใช้แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก กล่องกระดาษโฟม โครงการรณรงค์เรือ่ ง “การลดการใช้พลาสติก” โดยต้องการให้พนักงาน
ของบริษทั และบริษทั ในเครือเข้าร่วมให้ได้มากทีส่ ดุ และในปี 2561 มีการลงนาม “ปฏิญญา TK เพือ่ ลดขยะพลาสติก” ปัจจุบนั ลดการใช้ถงุ พลาสติก
ใส่สิ่งของ โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ไม่ใช้กล่องโฟม กล่องพลาสติกบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยใช้กล่องข้าวและช้อนส้อมที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกิจกรรมนี้สามารถลดขยะโดยรวมของส�ำนักงานได้ประมาณ 25% และในอนาคตจะมีการส่งมอบโครงการดีๆ แบบนี้
ไปยังครอบครัวของพนักงาน
- การเดินทางทางธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ลดการเดินทางทางธุรกิจทีไ่ ม่จำ� เป็น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาทดแทนการเดินทางประชุม
สัมมนาในต่างประเทศ ซึง่ ในปี 2564 สามารถลดการเดินทางต่างประเทศได้ 100 % จากความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก และประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- การบริหารจัดการขยะ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยริเริ่มและ
สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้รักษาสภาพแวดล้อมด้วยการแยกขยะมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่ท�ำงาน
และส่งต่อไปถึงที่บ้านของตัวเอง โดยผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบริษัท กล่าวคือ พนักงานได้รับรู้และตระหนัก
ถึงปัญหาสิง่ แวดล้อม และได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเนือ่ งด้วยการเล็งเห็นความส�ำคัญของการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการมีสว่ นร่วม
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น แยกขยะที่เป็นขวดพลาสติก กระดาษ และขยะทั่วไป แยกเศษอาหารจากภาชนะ ล้างพลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร
- การใช้น�้ำ บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงาน ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างคุ้มค่า ซึ่งในปี 2564 สามารถลดการใช้น�้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ขณะท�ำความสะอาดถ้วยชามด้วยน�้ำยาล้างจานไม่เปิดก๊อกน�้ำทิ้งไว้ รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อประหยัดน�้ำ
การให้ความรู้กับบุคคลากรในองค์กร
อบรมให้การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร และส่งเสริมปลูกจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
ปฏิบัติจริงจัง ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่มีผลต่อตนเองต่อสังคม และองค์กร
การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(eDocument) เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวกในการน�ำไปใช้งาน
- ในปี 2564 มีการพัฒนา Mobile Application ทั้ง TK Plus และ Line @ TK Plus ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ปลอดภัยอีกทั้งลูกค้ายังสามารถช�ำระเงินผ่าน Application ทาง Online Banking ท�ำให้ลดการใช้กระดาษทั้งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรายเดือน
ได้กว่า 5 ล้านใบต่อปี ลดการใช้ต้นไม้ได้ 332 ต้น ลดมลภาวะ CO2 ได้ 12.5 ตันต่อปี ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุน
โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการ และใช้ระบบนี้ในสาขาต่างประเทศ
- พิจารณาการใช้พลังงานทางเลือกในการด�ำเนินธุรกิจ และพิจารณาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3.4  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
1. นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสังคม
บริษัทกําหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของสังคม โดยพิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่า ตลอดทั้งกระบวนการของกิจกรรม
การดําเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน
2. ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง บริษัทสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องในกิจกรรมการดาํ เนินงานของบริษทั เรือ่ งนโยบายและแนวปฏิบตั วิ า่ บริษทั จะไม่สนับสนุนให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการกระทาํ ใดๆ
ที่เป็นการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านของการใช้แรงงาน และในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่
คนพิการตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้
ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างยุติธรรม บริหารงานโดยไม่มีความลําเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกําหนด บริษัทกําหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนด้วยการประเมินผล การปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ในอัตรา
ที่เป็นธรรม และอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน บริษัทมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีพิพาทด้านกฎหมายแรงงาน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ลูกค้า และคู่ค้า
บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือ คู่ค้าที่ได้ล่วงรู้เนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารได้ชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Email
และเว็บไซต์ของบริษัท
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทจะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ
สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมทั้งในชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่นๆ อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
ในปี 2564 บริษัทได้ทําโครงการที่ส่งเสริมทั้งด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 3 ครัง้ ร่วมกับศิรริ าชพยาบาล มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิต จ�ำนวน 274 คน สามารถรวบรวมโลหิต
ได้จำ� นวน 123,300 CC เพือ่ ร่วมส่งต่อโลหิตทีป่ ลอดภัยให้กบั ผูป้ ว่ ยในภาวะวิกฤติโควิด 19 ทัง้ นี้ TK และกลุม่ บริษทั ในเครือได้จดั กิจกรรมร่วมบริจาค
โลหิตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ครั้ง รวมปริมาณเลือดที่บริจาคไปแล้วทั้งสิ้น 646,100 ซีซี
2. จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับพนักงานและบุคคลครอบครัว จ�ำนวน 450 โดส
3. มอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดี ให้กบั บุตรพนักงาน จ�ำนวน 871 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนเรียนดีแก่บตุ รพนักงานทีม่ ผี ลการเรียน 3.5 ขึน้ ไป
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาจ�ำนวน 179 ทุน และทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จ�ำนวน 692 ทุน รวมทั้งสิ้น 871 ทุน
รวมเป็นเงิน 991,000 บาท
4. มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้กับสาธารณรัฐฟิจิ โดย ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ ในฐานะ
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิ ประจ�ำประเทศไทย พร้อมด้วย นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
มอบอุปกรณ์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ให้กบั สาธารณรัฐฟิจิ ประกอบด้วย Face Shield 300 ชุด ถุงมือยาง 5,000 คู่ ชุด PPE 400 ชุด
และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 293 เครื่อง รวมมูลค่า 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสาธารณรัฐฟิจิที่ก�ำลังได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางสัมพันธไมตรีของไทยและสาธารณรัฐฟิจิที่มีมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน พร้อมร่วมส่งก�ำลังใจให้ทุกฝ่ายเดินหน้าฝ่ามหาวิกฤตครั้งนี้
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4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิจไทยปี 2564 เริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ 1.6% หลังจากปี 2563 ที่ติดลบ 6.2% ซึ่งติดลบเป็นรองแค่ปี 2541 ที่ติดลบ 10.8%
จากวิกฤตการณ์ต้มย�ำกุ้ง การส่งออกของไทยขยายตัวได้เป็นอย่างดีที่ 17.1% จากฐานการค�ำนวณที่ต�่ำและเนื่องจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศ
ที่มีรายได้สูง เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งท�ำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ส่งผลให้
สินค้ามีราคาสูงและสินค้าหลายชนิดขาดแคลน อีกทั้งการส่งออกต้องเผชิญกับราคาค่าขนส่งสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการขาดแคลน
ตู้ Container ขนส่งสินค้า อีกทั้งราคาน�้ำมันดิบโลก WTI มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ US$ 68.2 ต่อ Barrel ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 76.7% จากปี 2563
ที่ US$ 38.6 ต่อ Barrel ส่งผลให้สินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และน�้ำตาล
มีราคาสูงขึ้น โดยภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัว 1.5% เนื่องจากภาวะภัยแล้งต่อเนื่องและผลผลิตที่น้อยกว่าปกติ ในด้านการส่งออกข้าว
ประเทศไทยท�ำได้ 6.12 ล้านตัน โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 6.7% แต่มูลค่าส่งออกลดลง 7.1% จากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในล�ำดับ 3 ของโลก
ประกอบกับวิกฤตภัยแล้งในปี 2563 จนถึงปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่น่ากังวลต่อภาคเกษตร ในปี 2564 หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 89.3% ของ GDP ในไตรมาส 3 โดยมีมูลค่าสูงถึง 14.3 ล้านล้านบาท อีกทั้งประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงเป็นอันดับ 12
ของโลก และอันดับ 5 ของเอเชีย ภาคการท่องเที่ยวในปี 2564 ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 427,869 คน
ลดลง 98.9% เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว 39.9 ล้านคน ส่วนตัวเลขนักท่องเทีย่ วไทยมีจำ� นวน 90 ล้านคน-ครัง้ ในปี 2564 ลดลง 60.8%
เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีนักท่องเที่ยว 229.7 ล้านคน-ครั้ง ในปี 2564 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย ในปี 2564
จ�ำนวน 380,000 ล้านบาท ลดลง 87.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้ 3,000,000 ล้านบาท ส่วนด้านการลงทุนในปี 2564 มีการยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Board Of Investment (BOI) รวมทั้งสิ้น 642,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จาก
404,610 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยมีการลงทุนวิจยั Vaccine COVID-19 ของศูนย์วจิ ยั วัคซีนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ChulaCov19) และได้เริม่ มีการทดลองเมือ่ วันจันทร์ที่ 14 มิถนุ ายน 2564 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยคาดว่าจะสามารถใช้ได้ ก่อนกลางปี 2565 ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยรับมือกับการระบาดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2564 ตลาดรถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน หลังจากลดลงมา 3 ปีต่อเนื่อง ส่วนตลาดรถยนต์ก็มียอดจ�ำหน่ายลดลง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รถจักรยานยนต์มียอดจ�ำหน่าย 1,610,223 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% จาก 1,517,682 คัน ในปี 2563 ส่วนตลาดรถยนต์มียอดจ�ำหน่าย
759,119 คัน ลดลง 4.2% จาก 792,146 คัน ในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ
ณ สิ้ น ปี 2564 บริ ษั ท มี บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ สุ ท ธิ ลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม ลู ก หนี้ Nano Finance และลู ก หนี้ Micro Finance รวม
3,949.4 ล้านบาท ลดลง 14.0% จาก 4,591.3 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา โดยมีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ ณ สิน้ ปี 2564 จ�ำนวน 3,628.7 ล้านบาท
ลดลง 10.5% จาก 4,054.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 183.7 ล้านบาท ลดลง 14.3% จาก
214.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 99.6 ล้านบาท ลดลง 66.5% จาก 297.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา Nano Finance
จ�ำนวน 36.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.4% จาก 23.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และ Micro Finance ในประเทศพม่า ณ สิ้นปี 2564 มีจ�ำนวน
0.5 ล้านบาท ลดลง 53.5% จาก 1.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
ในปี 2563 ประเทศไทยได้มกี ารฉีด Vaccine ณ สิน้ ปี 2564 จ�ำนวน 104.1 ล้านเข็ม หรือ 65.8% ของประชากรทีฉ่ ดี Vaccine ครบ 2 เข็ม
และทั่วโลกมีการฉีด Vaccine ณ สิ้นปี 2564 จ�ำนวน 8,901,730,198 เข็ม หรือ 48.9% ของประชากรที่ฉีด Vaccine ครบ 2 เข็ม ซึ่งปี 2565
น่าจะเป็นปีที่ทั่วโลกได้รับ Vaccine ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะท�ำให้ความรุนแรงของโรคยุติลงได้ในไม่ช้า ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถ
เร่งการฉีดวัคซีนได้เร็ว คาดว่าจะส่งผลดีกับการขยายธุรกิจและคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อของกลุ่มบริษัท ส�ำหรับแผนในระยะต่อไป บริษัทฯ
ได้เตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง จากมาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและการควบคุมคุณภาพลูกหนี้
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในทางกลับกันหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทางกลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจทันที
โดยใช้เงินสดของบริษัท ซึ่งเพียงพอต่อการขยายตัวได้อย่างน้อยอีก 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทในระยะกลาง
และระยะยาวต่อไป
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
รายได้
ในปี 2564 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รถจักรยานยนต์ มียอดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.1% หลังจากลดลง 3 ปีต่อเนื่อง
ส่ ว นตลาดรถยนต์ มี ย อดจ� ำ หน่ า ยลดลงต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 โดยลดลงจากปี ก ่ อ น 4.2% ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ฐิ ติ ก ร มี ร ายได้ ร วมลดลง
โดยมีรายได้รวมปี 2564 จ�ำนวน 2,002.4 ล้านบาท ลดลง 21.4% จาก 2,548.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นประเภทรายได้ ดังนี้
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2564
ล้านบาท

2563
%

ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าซื้อ			
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
1,360.2 68.0 1.977.3
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถยนต์
10.7
0.5
16.3
รวมรายได้จากการให้เช่าซื้อ
1,370.9 68.5 1,993.6

2562
%

ล้านบาท

%

%

%

ผลต่าง
64-63

ผลต่าง
63-62

				
77.6 2,945.8
79.2
-31.2
0.6
20.8
0.5
-34.3
78.2 2,966.6
79.7
-31.2

-32.9
-21.6
-32.8

รายได้จากการให้กู้ยืม/Nano Finance								
รายได้จากการให้กู้ยืม
5.7
0.3
12.4
0.5
17.0
0.5
-53.6
Nano, Micro Finance
12.3
0.6
0.9
0.0
0.2
0.0 1.262.3

-27.1
350.0

รายได้อื่นๆ								
ขายสินค้า
34.6
1.7
0.2
0.0
4.3
0.1 17,968.8
รายได้ค่าปรับช�ำระเงินล่าช้า
34.0
1.7
39.7
1.6
62.6
1.7
-14.2
หนี้สูญรับคืน
277.6 13.9
240.6
9.4
259.7
7.0
15.4
อื่นๆ
267.3 13.3
260.8
10.2
408.7
11.0
2.5
รวมรายได้อื่นๆ*
613.5 30.6
541.3
21.3
735.3
19.8
13.3

-95.3
-36.6
-7.4
-36.2
-26.4

รวมรายได้

2,002.4

100.0 2,548.2

100.0

3,719.1

100.0

-21.4

-31.5

หมายเหตุ * ประกอบด้วย หนี้สูญรับคืน รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าท�ำสัญญา รายได้ค่าติดตาม รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ
		 รายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อ 22 รายได้อื่น

บริษัท มีรายได้จากการให้เช่าซื้อรวมปี 2564 จ�ำนวน 1,370.9 ล้านบาท ลดลง 31.2% จาก 1,993.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา แยกเป็น
รายได้จากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปี 2564 จ�ำนวน 1,360.2 ล้านบาท ลดลง 31.2% จาก 1,977.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้
จากการให้เช่าซื้อรถยนต์ปี 2564 จ�ำนวน 10.7 ล้านบาท ลดลง 34.3% จาก 16.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการให้กู้ยืมจ�ำนวน
5.7 ล้านบาท และจาก Nano Finance และ Micro Finance จ�ำนวน 12.3 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นๆ ปี 2564 จ�ำนวน 613.5 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13.3% จาก 541.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามหนี้ที่ค้างช�ำระ
ส�ำหรับปี 2564 รายได้จากการให้เช่าซื้อมีสัดส่วน 68.4% ของรายได้รวม รายได้จากการให้กู้ยืม, Nano Finance และ Micro Finance
มีสัดส่วน 0.9% ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่น มีสัดส่วน 30.7% ของรายได้รวม
ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทีร่ นุ แรงทางธุรกิจ ท�ำให้บริษทั พิจารณาปล่อยสินเชือ่ อย่างรัดกุมและเข้มงวด และพร้อมกับ
มีการบริหารจัดการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจากปีก่อน ดังนี้
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(ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

% ผลต่าง 64-63

% ผลต่าง 63-62

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน

32.2
1,059.7
252.4
34.2

0.2
1,361.2
639.7
73.3

5.1
1,885.2
1,093.8
125.3

16,731.2
-22.1
-60.5
-53.3

-98.0
-27.8
-41.5
-41.5

รวมค่าใช้จ่าย

1,378.5

2,074.4

3,109.4

-33.5

-33.3
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ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,378.5 ล้านบาท ลดลง 33.5% จาก 2,074.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยต้นทุน
จากการขายสินค้ารถจักรยานยนต์รวม 32.2 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารรวม 1,059.7 ล้านบาท ลดลง 22.1% จาก 1,361.4 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษัทมีการพัฒนาเครื่องมือในการท�ำงาน
โดยน�ำ Digital Technology มาใช้เพิ่มมากขึ้น
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้านหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในปี 2564 จ�ำนวน 252.4 ล้านบาท ลดลง 60.5% จาก 639.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
เป็นผลจากนโยบายการเร่งตัดหนี้สูญและกันส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญต่อเนื่องมาหลายปี อีกทั้งยังคงนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้
ลูกหนี้ในปัจจุบัน เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้นตามล�ำดับ
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเฉลี่ย 2.9% โดยดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีจ�ำนวน 34.2 ล้านบาท ลดลง 53.3%
จาก 73.3 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากมีการใช้วงเงินกูล้ ดลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับมีการบริหารจัดการแหล่งต้นทุนทางการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ
ก�ำไรสุทธิ
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลการด�ำเนินงาน โดยก�ำไรสุทธิ ปี 2564 จ�ำนวน 471.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.3% จาก 367.6 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ก�ำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้รวมจะลดลง เนื่องจากมีการบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไรเปรียบเทียบ 3 ปี แยกตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เช่าซื้อรถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและสินเชื่อรายย่อย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

32.5
35.4
5.4
20.3
2.9
2.9
2.9
2.9
29.6
32.5
2.5
17.4

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
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,979.0 ล้านบาท ลดลง 5.1% จาก 7,356.8 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หลัก
ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการหดตัวตามสภาวะของตลาดรถจักรยานยนต์
(รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น) อีกทั้ง มีนโยบายเข้มงวดในการให้สินเชื่อต่อเนื่องมาหลายปี
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถจักรยานยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รถยนต์
ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ - รวม

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

% ผลต่าง 64-63

% ผลต่าง 63-62

3,628.7
183.7
3,812.4

4,054.2
214.4
4,268.6

6,940.4
310.2
7,250.6

-10.5
-14.3
-10.7

-41.6
-30.9
-41.1

ปี 2564 ลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิรวม จ�ำนวน 3,812.4 ล้านบาท ลดลง 10.7% จาก 4,268.6 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา แยกเป็นลูกหนี้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์สุทธิ จ�ำนวน 3,628.7 ล้านบาท ลดลง 10.5% จากจ�ำนวน 4,054.2 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์สุทธิ
จ�ำนวน 183.7 ล้านบาท ลดลง 14.3% จากจ�ำนวน 214.4 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรวม 99.6 ล้านบาท ลดลง 66.5% จาก
297.7 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา Nano Finance จ�ำนวน 36.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.4% จาก 23.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และ Micro Finance
ในประเทศพม่า ณ สิ้นปี 2564 มีจ�ำนวน 0.5 ล้านบาท ลดลง 53.5% จาก 1.1 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา
อนึ่ง ลักษณะของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของกลุ่มบริษัทนั้นได้มีการกระจายความเสี่ยงตามลักษณะของธุรกิจอยู่แล้ว
โดยจะมีการกระจายลูกค้าออกไปเป็นจ�ำนวนมากราย แต่ละรายวงเงินเฉลี่ยไม่เกิน 55,000 บาท และ 650,000 บาท ส�ำหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ตามล�ำดับ ท�ำให้กลุม่ บริษทั มีการกระจายความเสีย่ งจากความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกหนีร้ ายใดรายหนึง่ เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้
การที่กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เข้มงวด ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้
เป็นจ�ำนวน 371.6 ล้านบาท ค่าเผื่อส�ำรองลูกหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้ที่ 8.6% และ มีลูกหนี้ค้างช�ำระเกิน 3 เดือนที่ 7.1% ส่งผลให้
Coverage Ratio อยู่ที่ 120.5%
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ ลูกหนี้ Nano Finance และลูกหนี้ Micro Finance
สุทธิ (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) จ�ำแนกตามอายุของลูกหนี้ค้างช�ำระดังนี้
ลูกหนี้ตามสัญญา

2564

2563

2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

3,141.2
408.5
462.8
265.3
35.7
7.5

72.7
9.5
10.7
6.1
0.8
0.2

3,223.7
644.7
809.8
424.1
42.2
8.6

62.6
12.5
15.7
8.2
0.8
0.2

5,149.4
1,277.3
1,354.7
333.9
31.5
1.3

63.2
15.7
16.6
4.1
0.4
0.0

รวมลูกหนี้

4,321.0

100.0

5,153.0

100.0

8,148.1

100.0

ในปี 2564 มีลูกหนี้ในส่วนที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน มีสัดส่วน 92.9% เพิ่มขึ้นจาก 90.8% ในปีที่ผ่านมา และบริษัทมีลูกหนี้ค้างช�ำระ
ที่เกินกว่า 3 เดือน 7.1% ลดลงจาก 9.2% ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ส่งผลต่อคุณภาพลูกหนี้ แต่บริษัทก็มีนโยบาย
ในการคั ด กรองคุ ณ ภาพของลู ก ค้ า เป็ น ส� ำ คั ญ พร้ อ มทั้ ง มี น โยบายเร่ ง การติ ด ตามหนี้ สิ น โดยเฉพาะบั ญ ชี ที่ มี ก ารค้ า งช� ำ ระจ� ำ นวนมาก
โดยตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มาติดตามเป็นพิเศษ และยังคงนโยบายเร่งตัดหนี้สูญต่อไป
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หนี้สิน
ณ สิน้ ปี 2564 กลุม่ บริษทั มีหนีส้ นิ รวม 1,322.0 ล้านบาท ลดลง 33.9% จาก 2,000.5 ล้านบาท ในปีทผี่ า่ นมา โดยมีสดั ส่วนเงินกูร้ ะยะยาว
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (รวมที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี) ต่อเงินกู้ระยะสั้น ปี 2564 และ ปี 2563 อยู่ที่ 90:10 และ 90:10 ตามล�ำดับ
โดยมีรายละเอียดประเภทของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนี้
ประเภทของเงินกู้
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม

2564

2563

2562

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1.7
86.8
400.0
391.5

0.2
9.8
45.5
44.5

0.2
154.6
1,070.0
250.1

0.0
10.5
72.5
17.0

18.8
144.4
2,870.0
314.3

0.6
4.3
85.7
9.4

880.0

100.0

1,474.9

100.0

   3,347.5

100.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ภายใต้การควบคุมการอนุมตั สิ นิ เชือ่ อย่างเข้มงวด และความช�ำนาญในการบริหารหนีข้ องกลุม่ บริษทั ท�ำให้ธรุ กิจของกลุม่ บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ
อย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั หุน้ ละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 210.0 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้
(ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือต้นปี
บวก ปรับผลกระทบมาตรฐานที่ออกใหม่
บวก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจการควบคุม
บวก ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หัก เงินปันผลจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือสิ้นปี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

% ผลต่าง 64-63

% ผลต่าง 63-62

5,356.3
2.6
508.1
210
5,657.0

5,284.9
15.8
2.4
328.2
275
5,356.3

5,062.4
5.3
442.1
225.0
5,284.9

1.4
8.3
54.8
-23.6
5.6

4.4
-54.7
-25.8
22.2
1.4

ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,657.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จาก 5,356.3 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และมีก�ำไรสะสม
(ยังไม่จัดสรร) 4,152.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จาก 3,890.9 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564
และ ปี 2563 เท่ากับ 0.23 และ 0.37 ตามล�ำดับ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
3.34
(นายเมธี รัตนศรีเมธา)		

หน่วย: ล้านบาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
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5. ข้อมู ลทั่วไปและข้อมู ลส�ำคัญอื่น
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
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ
นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6947		
705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2630 7500 โทรสาร 0 2630 7506

:
		
		
		
สถานที่ตั้ง
:
		
		
ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้พิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการก�ำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท
ได้พจิ ารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
หลักเกณฑ์การประเมินด้านความยัง่ ยืน หรือหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติส�ำหรับบุคคลากรในองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ และจัดให้มีกระบวนการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปลูกฝังจิตส�ำนึก เรื่องจริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า
คู่ค้า สังคม เพื่อนพนักงาน อย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
เป้าหมายระยะยาวของบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นจะเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ มีนโยบาย
ที่จะขยายการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและประเทศใน ASEAN โดยเมื่อปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการ
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ ในระยะยาวบริษทั ฯ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งเสริมให้บคุ ลากรทีม่ คี วามช�ำนาญ
และระบบเช่าซื้อที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
และการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปในแนวทางทีถ่ กู ต้อง โดยมีการทบทวนนโยบายเกีย่ วการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อนั เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกค้าของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�ำหนดกรอบนโยบายสนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการ
ดังนี้
- ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติและการให้บริการ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
- ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารงานและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
- ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถตรวจสอบได้
- ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการด�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อมั่นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ำคู่มือแนวทาง
จรรยาบรรณ และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทยังมอบหมายให้
ส�ำนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมการ
รายละเอียดในเรื่องของคณะกรรมการจะมีเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report หัวข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และหัวข้อการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อให้
บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผ่านหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด จึงจัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกระดับ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
1. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. คู่มือ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
3. เว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

หมวด สิทธิของผู ้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ส�ำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น ดังนี้
1. บริษัทมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึง ”นักลงทุนสถาบัน” เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน
และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าบน Website ของบริษัท
3. ในปี 2564 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีซงึ่ จัดขึน้ ในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษทั มอบให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 23 วัน พร้อมข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และการออกเสียงลงคะแนน
4. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และการตรวจนับ
คะแนนเสียงจะแสดงผลสรุปของทุกคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�ำหรับทุกวาระ โดยจัดท�ำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียงได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีทมี่ กี ารคัดค้านหรืองดออกเสียง เพือ่ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ในภายหลัง
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6. ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และโปร่งใส ในระหว่างการประชุมมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้กรรมการชี้แจงในรายละเอียดและตอบค�ำถามของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการลงคะแนนในแต่ละวาระ
กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทได้บันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอน การลงคะแนน และวิธีการแสดง
ผลคะแนนให้ทราบก่อนด�ำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกัน
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างสม�่ำเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทางบริษัท
9. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูล เสนอความคิดเห็นต่างๆ หรือติดต่อกรรมการอิสระได้โดยตรงผ่านทาง
E-mail Address ของเลขานุการบริษัท

หมวด การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไว้ที่ Website ของบริษัทก่อนวันประชุม 43 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุม
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือค�ำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่าน
ระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 7 เดือนก่อนวันประชุม รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพื่อบริษัท
จะได้ด�ำเนินการตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาต่อไป ซึ่งได้ประกาศแจ้งการเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ทราบผ่าน
ระบบการรายงานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 6 เดือนก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมเช่นกัน
4. บริษัทได้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. ด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
7. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง พร้อมทั้งให้รายละเอียดของ
กรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งในการเข้าประชุมแทน
8. คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท
ปีละครั้ง
9. ในการพิจารณาท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ
มีส่วนที่เกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาท�ำรายการระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
10. คณะกรรมการมีมาตรการการดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายและวิธีการดูแล
ไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการชุดย่อย เรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
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หมวด บทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ผู้ลงทุน สังคม ภาครัฐ
พนักงาน และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
2. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
3. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย ตลอดจนสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น วัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�ำระคืน หลักทรัพย์ค�้ำประกัน
และข้อตกลงอืน่ ๆ หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขแห่งสัญญาทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันพิจารณา
แนวทางแก้ปัญหา โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยกระท�ำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน
4. เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า และให้ความส�ำคัญในการใช้สัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
โดยในปี 2544 บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
5. บริษัทถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ ตามแนวทางคือ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ
เพื่อแสดงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกัน
6. ปฏิบัติต่อคู่แข่งตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ใช้วิธีไม่สุจริต
เพื่อท�ำลายคู่แข่ง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
7. บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การปฏิบัติ
ต่อผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั อย่างเท่าเทียมกันและให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม มีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานเพือ่ เป็นหลักประกัน
ในการดูแลพนักงานในระยะยาว บริษัทได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต�่ำกว่าผลตอบแทน
ในตลาดแรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะงาน ทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติม
สวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
จ�ำนวนวันลาหยุดงานโดยเฉลี่ยของพนักงาน (วัน)
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวนวันลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (วัน/คน)
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการท�ำงาน (ราย)

2562

2563

2564

4.8
1.7
6
1

4.7
1.0
1
1

5.7
26.8
4
1

บริษัทได้จัดฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับผู้บริหาร รวมทั้งการส่งพนักงานไปฝึกอบรม สัมมนา กับสถาบันต่างๆ
ในหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การบริหาร การจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Walk Rally
เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคี และฝึกการท�ำงานเป็นทีม อีกทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารอบรม Safty Riding ส�ำหรับพนักงานภาคสนามเพือ่ เป็นการลดอุบตั เิ หตุ
จากการขับขี่รถจักรยานยนต์		
8. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งมายังคณะอนุกรรมการ
การแจ้งเบาะแสและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณาก�ำหนดกระบวนการในการตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริง
และรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตัดสินใจด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร
ก�ำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้พนักงานรับทราบกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
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รวมทั้งก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูล
เป็นความลับ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็นโดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน โดยช่องทางการรับเรื่อง
1. Email : audit@tk.co.th
2. หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
		 ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
		 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		 69 ถ.รามค�ำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
3. โทรศัพท์ 0 2310 7233, 0 2310 7110
4. ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
5. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส บน Website www.tk.co.th
6. ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th หรือทางไปรษณีย์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ และท�ำการสอบสวนพร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
ในปี 2564 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสารกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ได้รับทราบช่องทางการสื่อสารกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น

หมวด การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญกับการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดและครบถ้วน โปร่งใสและทันท่วงทีทั้งในส่วนของงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท�ำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน นอกจากนี้
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังจัดสรรเวลาเพื่อเข้าชี้แจงหรือให้ข้อมูลบริษัทแก่ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไปอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2564 บริษัทมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่าน
ทางโทรศัพท์ การเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ตัวต่อตัวรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างสม�่ำเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้
• นักลงทุนสถาบัน ในและต่างประเทศ พบผู้บริหาร
- ครั้ง
• การประชุมทางโทรศัพท์/ตอบค�ำถามทางโทรศัพท์
35 ครั้ง
• การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- ครั้ง
• บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน
4 ครั้ง
• Company Visit
5 ครั้ง
และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัทโดยตรงจากผู้บริหาร เสมือนนั่งฟังอยู่ในห้องประชุม ผ่านทาง Website www.set.or.th/oppday และเพื่อประโยชน์
ในด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) บริษัทฯ มีการ Link ข้อมูลดังกล่าวไปยัง Website ของบริษัท www.tk.co.th
จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่ท�ำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ แบบ 56-1 One Report แล้ว ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส�ำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือและมูลค่าให้กิจการ โดยทางบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทคอยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าว บริษัทไม่ได้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง แต่สามารถสื่อสารผ่านทางส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั ฯ หรือต้องการสอบถามข้อมูล ได้ที่ โทร. 0 2310 7110, 7112 ในเวลาท�ำการของบริษทั หรือ ทีอ่ เี มล Investor@tk.co.th
และที่ เว็บไซต์ www.tk.co.th
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ มีดังนี้
• งบการเงิน ได้แก่งบการเงินประจ�ำปี และงบการเงินรายไตรมาส ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั งบการเงินดังกล่าวจึงต้องผ่านการตรวจสอบ หรือสอบทานตามแต่กรณี เพือ่ รับรองความถูกต้องจากผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่
ของ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงาน
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•
•
•
•
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ทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบรายการทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ
คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ก่อนเปิดเผยให้ผถู้ อื หุน้ และคณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ�ำปีด้วย
การเปิดเผยรายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร
การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
การเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
การเปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีทผี่ า่ นมา เช่น จ�ำนวนครัง้ การเข้าร่วมประชุม

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ ความรู้
ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังประกอบด้วยความหลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ โดยมีกรรมการผู้หญิง จ�ำนวน 2 ท่าน จากจ�ำนวน
คณะกรรมการ ทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งแบ่งเป็น ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์หลากหลาย ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
6 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
1 ท่าน
กรรมการอิสระ 			
4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด
โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
		
3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(1)
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ(2)
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
6. นายรักสนิท พรประภา
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
8. นางสาวปฐมา พรประภา
9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
		
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานกรรมการ	  6 มิถุนายน 2546
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
25 เมษายน 2562
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ์ 2564
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	  1 มีนาคม 2564
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
23 เมษายน 2556
กรรมการ/กรรมการบริหาร	  6 มิถุนายน 2546
กรรมการ	  6 มิถุนายน 2546
กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร	  6 มิถุนายน 2546
กรรมการ/กรรมการบริหาร	  6 มิถุนายน 2546
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
14 พฤษภาคม 2563
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/เลขานุการบริษัท
กรรมการ/กรรมการบริหาร
25 เมษายน 2561

หมายเหตุ : (1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แทนนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
(2) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 แทนนายกนิช บุณยัษฐิติ
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คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ ในขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัททุกๆ 1 ปี หรือตามเห็นสมควร
1) บริษัทมีการก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
จะไปด�ำรงต�ำแหน่ง ไม่ควรเกิน 5 บริษทั เพือ่ ให้กรรมการบริษทั มีเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคน
ควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งที่อื่นของกรรมการ
แต่ละท่านอย่างครบถ้วนในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
และก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระไว้คราวละ 3 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก โดยได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้ในเอกสารแนบ 1
ของแบบ 56-1 One Report
จ�ำกัดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ได้ไปเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ นอกเหนือจากการเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย
2) การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
บริษัทมีการก�ำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำโดยชัดเจน และควบคุมไม่ให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด นอกจากนี้บริษัท
ยังมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ ท�ำให้เกิดความถ่วงดุลการตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
		 ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
2. หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ในการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทกี่ ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง
		 2 ฝ่ายเท่ากัน
5. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มปี ระสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ
		 แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ
4) ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มคุณชุมพล พรประภา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49.1 (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564)
อย่างไรก็ดีตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ร้อยละ 36.4 ของกรรมการทั้งคณะ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน
ประธานกรรมการได้ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานอย่างอิสระ ไม่ครอบง�ำหรือชีน้ ำ� ความคิดในระหว่างการประชุม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มโี อกาส
ร่วมแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
5) บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
1. ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการบริษัท
		 มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ
		 - ระบบทะเบียนกรรมการ
		 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
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5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6) ก�ำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้มีด�ำเนินการอบรมพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างสม�่ำเสมอ ในรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะพิจารณาด้วยความรอบคอบ
7) ก�ำกับดูแลให้กรรมการผู้จัดการด�ำเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ มีอ�ำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
และมติของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งก�ำกับและควบคุมดูแลให้มี
การด�ำเนินงาน ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
1. ร่วมก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และนโยบายส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษัท
2. จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อกั ษร ทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าว และประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีการปฏิบัติตามนโยบาย
และจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ตามแผนงานและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาความสมดุลของวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี คือ
1) การรักษาฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่เดิมที่สาขาให้บริการอยู่แล้ว และควบคุมระบบการคัดเลือกลูกหนี้ให้มีคุณภาพที่ดี
2.1) ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพื้นที่ให้บริการเดิม
2.2) ขยายฐานร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในบริเวณพื้นที่ใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่ได้เปิดสาขาให้บริการ
3) เน้นการใช้ระบบ Digital Mobile ส�ำหรับพนักงานสินเชื่อ และพนักงานติดตามหนี้สิน โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
ของบริษัท เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบ และขออนุมัติสินเชื่อ
4) รุกตลาดภูมิภาค AEC เพื่อให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและท�ำธุรกิจใน AEC ที่ก�ำลังเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
5) สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือได้ ผ่านการสื่อสารและประสบการณ์ของผู้บริหาร
6) พัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย สามารถจ่ายค่างวดได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการบริการที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า
ปี 2564 มีการจัดตัง้ บริษทั ย่อยเพิม่ 1 บริษทั คือบริษทั ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด เพือ่ ท�ำธุรกิจนายหน้าประกันภัยนิตบิ คุ คล ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
อีกทัง้ มีการพัฒนา Application TK Plus และ Line @TK Plus เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าในการดูขอ้ มูลรายละเอียดในสัญญาเช่าซือ้
และอ�ำนวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดจาก Application TK Plus ผ่าน Application Mobile Banking รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆ
ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันมียอดลงทะเบียนเข้าใช้งาน TK Plus สะสม 126,253 ราย และ Line @TK Plus สะสม 88,843 ราย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
ที่ก�ำหนดไว้
4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ดูแลรายการดังกล่าวอย่างรอบคอบ
และเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจึงมีมาตรการดูแล กล่าวคือ หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น บริษัทจะด�ำเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท
ได้เปิดเผยรายละเอียดการท�ำรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลของการท�ำรายการ มูลค่ารายการ และคู่สัญญาไว้ในแบบ 56-1 One Report
1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานที่ประชุมจะขอให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
โดยให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ และออกจากที่ประชุม พร้อมงดออกเสียงในวาระนั้น ในกรณีที่ประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุม
จะเลือกกรรมการทีเ่ หลืออยูเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุมและด�ำเนินการประชุมต่อไปจนกระทัง่ สิน้ สุดวาระดังกล่าว และให้บนั ทึกไว้ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
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2) กรรมการมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์จดทะเบียนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน
และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ในการท�ำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางที่ทุกคนพึงปฏิบัติได้ ดังนี้
1) นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
		 การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สามารถกระท�ำได้
ในวิสัยอันควรในเทศกาลหรือประเพณีนิยม โดยให้อยู่ในมูลค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2) นโยบายการประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
		 การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาการท�ำงานของบริษัท
และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษทั ไม่วา่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รบั ประโยชน์
โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
3) นโยบายการเสนอเงิน สิ่งจูงใจ หรือรางวัล
		 บริษทั ไม่มนี โยบายเสนอเงิน สิง่ ของจูงใจของรางวัล สิทธิประโยชน์พเิ ศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของบริษทั หน่วยงานภายนอก
หรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ส่วนลดการค้า เงินรางวัลการขาย
และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
5. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานระบบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ให้มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่
ของผู้บริหารแต่ละท่านและพนักงานไว้ชัดเจน ทั้งด้านการบริหารงาน การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
การดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยมีการติดตาม ควบคุม และประเมินผล และจัดท�ำรายงานเสนอต่อผู้บริหารในสายงานและคณะกรรมการ
โดยสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตระหนักดีว่าการมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้ด�ำเนินตามแนวทางที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานดังกล่าวจะท�ำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ผ่านมา
ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่ส�ำคัญ และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
6. การบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกรอบบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม�่ำเสมอ คณะกรรมการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจให้บริการลูกค้า
ทางด้านการเงินซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงจึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารทางการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
ตลอดจนพนักงานของบริษัทเอง โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการรายงานความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• ให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
• ให้มีการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง และก�ำหนดเหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็นสัญญาณเตือนภัย
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แนวปฏิบัติด้านความเสี่ยง
• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบ
• ระบุปัจจัยเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
		 การประกอบธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า และรายการผิ ด ปกติ ต ่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ แผนงาน
		 และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
• ให้ มี ก ารทบทวนระบบหรื อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และทุ ก ครั้ ง ที่ พ บว่ า
		 ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการให้ความส�ำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการ
		 ผิดปกติทั้งหลาย
7. ดูแลให้กระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป
8. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารการจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ
1) เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ หรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�ำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบ
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทจดทะเบียน
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด�ำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยรวม
เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน/ธุรกิจเพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
2. จัดท�ำแผนงาน/ธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท�ำเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท รายงานความก้าวหน้าของแผนงานและเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และก�ำหนดอัตรา
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�ำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายในระยะสั้นและระยะยาว
แผนงาน/ธุรกิจและสภาพแข่งขันในตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทุกๆ ด้านเพื่อให้บรรลุตามแผนงานของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ�ำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน เช่น การบรรจุ
แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10.	  พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�ำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
และ/หรือการบริหารงานปกติของบริษัท และ/หรือภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
11.	  มีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ
การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือ
ค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
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บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการจัดให้มกี ารก�ำหนดการประชุม และวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ ปี เพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2) คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น มีการก�ำหนดวาระการประชุมชัดเจน
และจัดส่งวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าประชุม ประธานกรรมการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการใช้ดุลพินิจของตนอย่างรอบคอบ โดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
3) ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานมอบหมาย
4) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนี่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซี่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5) ก�ำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต�่ำขณะที่มีการลงมติในที่ประชุมกรรมการคือ จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด
6) ก�ำหนดให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีข้ึน
ในรอบปี
7) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ร่วมพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
8) ก�ำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
9) ให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสาระสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับ
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก�ำหนด และในกรณีที่จ�ำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
10) ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยส�ำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกรรมการมีสิทธิขอดู หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
เพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่าวโดยตรง ส�ำหรับการลงมติการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้าน
มติดังกล่าวให้บันทึกค�ำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
11) คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-executive Director) สามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร (Executive Director) เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของกรรมการ มีการเชิญผู้จัดการฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบค�ำถาม ในประเด็นที่กรรมการตรวจสอบสงสัย
แต่ไม่มีส่วนในการตัดสินใจ หรืออนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12) คณะกรรมการมีการบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญ เช่น วัน เวลาเริ่ม-ปิดประชุม สถานที่ประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าประชุม
สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ความเห็น และผลการลงมติของคณะกรรมการ ชื่อผู้จดรายงานการประชุม ชื่อผู้ตรวจทาน และลงลายมือชื่อรับรอง
รายงานโดยประธานในที่ประชุม
14) จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ มีการเปิดเผยจ�ำนวน
ครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในรายงานประจ�ำปี
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ในปี 2564 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละท่าน บริษัทได้จัดท�ำและระบุไว้ในหัวข้อ การรายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการพัฒนากรรมการ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการพั ฒ นากรรมการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสม�่ ำ เสมอ คณะกรรมการมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม
และการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เลขานุการบริษัท
เป็นต้น โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรก ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสาร
ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลของบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
รวมถึงการจัดให้มีการแนะน�ำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กรรมการใหม่รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการในการเตรียมความพร้อม และทั้งจัดหาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ในปี 2564 มีกรรมการและผู้บริหาร ที่เข้าร่วมอบรมและสัมมนาอื่น ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวปฐมา พรประภา
			
		
			
		
			
		
			

หลักสูตรอบรมและงานสัมมนา
TLCA Professional Delvelopment Program
(TLCA CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 3
TLCA CFO Professional Development Program
ครั้งที่ 4/2021
TLCA CFO Professional Development Program
ครั้งที่ 6/2021
TLCA CFO Professional Development Program
ครั้งที่ 7/2021

2. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ
- How to Development a Risk Management Plan
			 (HRP 29/2021)

หน่วยงานที่จัดอบรม/ สัมมนา
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี คู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารทบทวน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งการทบทวนดังกล่าวได้ด�ำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท
และได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติในการท�ำงาน โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. สารจากประธานกรรมการ
2. หลักการในการท�ำธุรกิจ
3. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
หน้าที่จัดการกิจการ
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ คู่แข่ง และพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคม
4. จรรยาบรรณของพนักงาน
ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
ข้อพึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน
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ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าบริษัทหรือผู้มาติดต่อ
ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัท
ข้อพึงปฏิบัติต่องาน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงก�ำหนดให้มีการให้ความรู้ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงก�ำหนดให้ลงนามรับทราบในการปฏิบัติตามนโยบาย
และจรรยาบรรณธุรกิจ อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2564 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�ำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ายบริหาร จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งงาน ในระดับบริหารและต�ำแหน่งงาน
ในสายงานหลัก และมีการทบทวนความเหมาะสมในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก มีการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้บริหารโดยการสลับโยกย้ายต�ำแหน่งภายใน ให้เกิดความเชี่ยวชาญและทักษะในงานหลายๆ ด้าน และก�ำหนดให้มีการเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนต�ำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา
บริษัท มีความตั้งใจ และพัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์
การประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่างๆ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างการก�ำกับดูแลของบริษัท
โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรณยาบรรณธุรกิจ การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาก�ำกับดูแล
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ฝ่ ายตรวจสอบและ
บริหารหนี้พิเศษ

ฝ่ ายปฏิบัติการ 2

ฝ่ ายสินเชื่ อเช่ าซื้ อต่างประเทศ

ฝ่ ายสินเชื่ อเช่ าซื้ อภูมิภาค

ฝ่ ายสินเชื่ อเช่ าซื้ อกรุ งเทพ

ฝ่ ายปฏิบัติการ 1

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงิน

รองกรรมการผู ้จัดการ
สายบัญชี และการเงิน (CFO)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนบัญชี (สมุ ห์บัญชี )

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ ายงานต่างประเทศ

กรรมการผู ้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ

รองกรรมการผู ้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู ้ช่วยรองกรรมการผู ้จัดการ

ส�ำนักกรรมการผู ้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมู ลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อย
ผู ้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.2 องค์ประกอบของกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. มีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต�่ำกว่า 3 คน
2. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ที่มีความเป็นอิสระโดยมีหน้าที่
ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
3. มีการมอบอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการแล้ว
นิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้ที่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด เป็นดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางชลธิชา ยอดศรี
โดยกรรมการตรวจสอบล�ำดับที่ 1-3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้างานหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท
หากกรรมการหรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คือ นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย วิธกี ารและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั และการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ให้แก่กรรมการ
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 7 ท่าน ดังนี้
1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางชลธิชา ยอดศรี			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี ดร.รัฐกร พูลทรัพย์		
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางชลธิชา ยอดศรี
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงก�ำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงของกิจการ
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึง
แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
3. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บรรลุผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะ
วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมิน ติดตามแผนการด�ำเนินงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
4. ดูแลและสนับสนุนให้มกี ารสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปีละครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบาย
และกรองการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
5. สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และประสานงานเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในและรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
3. ด�ำเนินการในเรื่องที่ปฏิบัติเป็นปกติของธุรกิจ รวมทั้งการด�ำเนินการทางนิติกรรมและธุรกรรมอื่นๆ ของบริษัท
4. มีอ�ำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัททุกประการ
5. รายงานผลประกอบการประจ�ำไตรมาส ทีผ่ า่ นการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้รายการที่
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการท�ำรายการนั้น
และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มีอ�ำนาจในการอนุมัติและด�ำเนินการ ดังนี้
7.1 อ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและวงเงินให้กู้ยืม
หน่วย : บาท
ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อ
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหารบริษัท
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รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์
Big Bike

รถยนต์เก่า
(รถมือสอง)

รถยนต์ใหม่

สินเชื่ออื่นๆ

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

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

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

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

75,000
< 120,000
< 2,500,000
< 20,000,000
> 20,000,000
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อ�ำนาจการอนุมัติสินเชื่อในบริษัทย่อย (ลาว, กัมพูชา)
ราคาขาย

ดาวน์ (25%)

วงเงินที่สามารถอนุมัติได้ / LTV (75%)

อ�ำนาจในการ
อนุมัติสินเชื่อรถยนต์

USD

บาท

USD

บาท

USD

ผู้จัดการฝ่าย
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริหาร

70,000
80,000
100,000
200,000
>200,000

2,310,000
2,640,000
3,300,000
6,600,000
>6,600,000

17,500
20,000
25,000
50,000
>50,000

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

52,500
60,000
75,000
150,000
>150,000

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

* อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 33 บาท
7.2 มีอ�ำนาจในการเซ็นสัญญา MOU (Memorandum of Understanding), Confidentiality Agreement, Letter of Intent
และหรือบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการจะซื้อหรือจะขายทรัพย์สิน หนี้สิน และหรือกิจการ เช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินระหว่างกิจการ
เพื่อหาข้อสรุปน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและหรืออนุมัติในภายหลัง
7.3 มีอ�ำนาจในการขอวงเงินสินเชื่อและออกตราสารหนี้เพื่อกู้เงิน เพื่อใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข
		 7.3.1 วงเงินไม่เกินครั้งละ 1,000,000,000 บาท
		 7.3.2 ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
		 7.3.3 ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
		 มีอ�ำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางภาษี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบและประเมินราคา นายหน้า
หรือตัวแทนในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อ 7.2 และ 7.3 หรือเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี และหรือ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลบังคับกับกิจการ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวปฐมา พรประภา		
กรรมการผู้จัดการ
2. นายประพล พรประภา		
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร		
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์		
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล		
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
7. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน		
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
8. นายปิติ งามเลิศ			
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อต่างประเทศ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร
ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทก�ำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบ
กับบริษทั ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน โดยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินส�ำรองเลีย้ งชีพ
พนักงาน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลการด�ำเนินงานของบริษัท
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ส่วนกรรมการอิสระ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่คงที่ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลก�ำไรของบริษัท เห็นสมควรว่าโครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร
น�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
โดยในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการในแต่ละครั้งที่มาประชุม 40,000 บาท/คน/ครั้ง
- ส�ำหรับกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครั้ง โดยให้ประธานกรรมการ
ชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง
ในปี 2564 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 6 ท่าน ในฐานะทีเ่ ป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยและทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม ตามจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
เบี้ยประชุม (บาท)
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
บริษัท
ตรวจสอบ
และก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

รวม

1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
		
		

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

200,000

180,000

45,000

425,000

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

160,000

120,000		

280,000

3. นายเกียรติคณุ ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

160,000

120,000		

280,000

4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ
		
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

200,000		

5. นายกนิช บุณยัษฐิติ
		
		

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

6.นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

		

รวม

40,000

160,000
920,000

80,000

280,000

45,000

125,000

40,000		

200,000

40,000

500,000

170,000

1,590,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยในปี 2564
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร จ�ำนวน 12 คน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เป็นจ�ำนวนเงิน 32,330,494.00 บาท
2) ค่าตอบแทนอื่น
2.1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ – ไม่มีสิทธิประโยชน์ใดๆ
2.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัท
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 12 ราย รวมทั้งสิ้น 38,088.00 บาท
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร  
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,633 คน โดยในปี 2564 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 501.0 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเงินสมทบ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ซึ่งของบริษัทใหญ่ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 415.0 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทใหญ่ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น
86.0 ล้านบาท
ปี 2564
- ฝ่ายสินเชื่อและบริหารหนี้ (คน)
- ฝ่ายปฏิบัติการ (คน)
- ฝ่ายต่างประเทศ (คน)
- ฝ่ายบัญชี (คน)
- ฝ่ายการเงิน (คน)
- ฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ (คน)
- ส�ำนักตรวจสอบภายใน (คน)
- ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

บมจ.ฐิติกร

บริษัทย่อย

763
6
27
26
12
31
24
369
1,258
415.0

8		
74
238		
-		
-		
44		
-		
11		
375
86.0		

ทั้งนี้ ใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ โดยบริษัทได้สมทบ
ในอั ตราส่ว นร้อ ยละ 3 ของเงินเดือน โดยบริษัทสนับ สนุน ให้คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ คัดเลือกผู้จัดการกองทุน ที่ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลกองทุนอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่น�ำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งคือพนักงานของบริษัท
ในระยะยาวได้
จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (คน)

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ/
พนักงานทั้งหมด (%)

35

2.51%

โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน โดยในปี 2564 คิดเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
501.0 ล้านบาท
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทั รวมถึงสร้างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม จัดให้มสี วัสดิการ
ด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด เช่นมี เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด จัดให้มีประกันอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการช่วยเหลือ
ส�ำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือ
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ให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ รวมถึงการให้รางวัลส�ำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการท�ำงาน เป็นรางวัลพนักงานดีเด่น เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้พนักงานของบริษัท มีขวัญและก�ำลังใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทฯ ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยกลุม่ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั มีการจัดปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงานใหม่
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการท�ำงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดอบรมทั้งการอบรมภายในบริษัท
และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเช่าซื้อ คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมทั่วไป เช่น ความรู้ด้านการบัญชี ภาษีอากร
ซึ่งขึ้นกับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นท�ำงานอยู่
ข้อมูลการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรมพนักงาน
จ�ำนวนคน
จ�ำนวนชั่วโมง

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

1,960
11,760

1,581
9,486

800
4,800

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 31 ธันวาคม 2564 แสดงจ�ำนวนหุ้นโดยรวมจ�ำนวนหุ้นของ
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้น
รายชื่อ
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
4. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
6. นายรักสนิท พรประภา
7. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
8. นางสาวปฐมา พรประภา
9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
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คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2563

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
(ลด)

ณ 31 ธันวาคม
2564

9,450,000 (1.89%)
7,000,000 (1.40%)
30,644,267 (6.13%)
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%)
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การถือหุ้นของคู่สมรส
15,366,666
50,000
6,000,000
-

2) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหาร*
จ�ำนวนหุ้น
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ
นายปิติ งามเลิศ
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล

คู่สมรส

ณ 31 ธันวาคม
2563

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
(ลด)

ณ 31 ธันวาคม
2564

-

-

-

การถือหุ้นของคู่สมรส
-

* หมายเหตุ : ข้อมูลหลักทรัพย์ ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเท่านั้น

7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่น

ข้อมูลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในบริษัท
1) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2561
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1
2) สมุห์บัญชี (ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี)
คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางวันณัฏฐ์กมล เปี่ยมข�ำดี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมุห์บัญชี ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1
3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท มอบหมายให้ นางชลธิช า ยอดศรี ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน มีผลตั้งแต่ ปี 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามแนวทางที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแล หรือตามที่บริษัทก�ำหนด โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3
4) ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมี นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นศูนย์กลาง
ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน
ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา
โทรศัพท์ : 0 2310 7002
Email : Investor@tk.co.th
เว็บไซต์ : www.tk.co.th
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด
3.34
(นายเมธี รัตนศรีเมธา)		

หน่วย : ล้านบาท
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
น�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และพิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ หมาะสมตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนน�ำเสนอ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอเงินปันผลประจ�ำปีกอ่ นน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
• พิจารณางบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2564
• พิจารณางบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2564
• พิจารณางบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำไตรมาสที่สอง ปี 2564
• พิจารณางบการเงินและผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำไตรมาสที่สาม ปี 2564
• พิจารณาโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่
• พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระเพื่อคัดเลือก
และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• กรรมการ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 2 ราย จากจ�ำนวน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทัง้ หมด 3 ราย มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษทั และเป็นผูเ้ สนอชือ่ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจาก
โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จากนั้นน�ำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีลักษณะความเป็นผู้น�ำ
2. มีทักษะทางด้านวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความคิดเชิงกลยุทธ์ทสี่ ามารถน�ำบริษทั ไปสูก่ ารเติบโตทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน อีกทัง้ เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
อีกด้วย
4. ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลลับของบริษัท
ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน และไม่ด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกับผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. ต้องเป็นผู้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ต้องไม่เป็นผู้มีประวัติในเรื่องการทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อเจตนากระท�ำผิดกฎหมาย ทั้งในด้านส่วนตัวหรือบริษัท
7. ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภายใต้ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ที่บริษัทก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา
และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ
กรรมการท่านใหม่ทมี่ ใิ ช่กรรมการท่านเดิมทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระเพือ่ การเลือกตัง้ บริษทั จะจัดให้มปี ระวัตแิ ละรายละเอียดของบุคคลประกอบ
เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ
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การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นจ�ำนวนกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ ง ได้รับ การเลือกตั้งในล�ำดับ ถัด ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกิน จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
• การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
ในการสรรหาผู้มาด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติ ความเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดไว้ได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
• การสรรหาผู้บริหาร
บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน
และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพการท�ำงาน
ของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการท�ำงานที่ดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
และประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทาง
ที่ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�ำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อน�ำมาปรับใช้ เพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อน�ำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวมและคณะกรรมการชุดย่อย ส�ำหรับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Self Assessment) นั้นจัดท�ำขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งเป็นการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลนั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำมาพิจารณา
ปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป โดยมีหัวข้อและผลการประเมินในปี 2564 ที่ระดับผลการประเมินดังนี้
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม มีหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการการท�ำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะโดยภาพรวม มีคะแนนอยู่ที่ 220.82 คิดเป็น 96.85% ระดับ “ดีเยี่ยม”
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• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นรายบุคคล มีหวั ข้อการประเมิน 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ที่ 42.36 คิดเป็น 96.28% ระดับ “ดีเยี่ยม”
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่ 179.67 คิดเป็น 88.07% ระดับ “ดีมาก”
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมิน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่ 69.67 คิดเป็น 91.67% ระดับ “ดีเยี่ยม”
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ และได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนอยู่ที่ 54.16 คิดเป็น 90.24% ระดับ “ดีเยี่ยม”
ผลการประเมินผลงาน กรรมการผู้จัดการ
ด�ำเนินการจัดท�ำแบบประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการประเมินที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด (แบบประเมินผลงาน CEO) โดยแบ่งการประเมินเป็น (1) ความเป็นผู้น�ำ (2) การก�ำหนดกลยุทธ์
(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
(7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดต�ำแหน่ง (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว
โดยมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและน�ำเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้
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การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมและจ�ำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายรักสนิท พรประภา
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
4. นางสาวปฐมา พรประภา
5. นายประพล พรประภา
		
6. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
7. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
		
		
		
		
		
9. นางเสาวนีย์ กมลบุตร(1)
		

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
เข้าประชุม/
ทั้งหมด

ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ และก�ำหนดค่าตอบแทน
เข้าประชุม/
กรรมการ
ทั้งหมด
เข้าประชุม/ทั้งหมด

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

4/4		
4/4		
4/4		
4/4		
4/4

1/1
1/1
1/1

4/4		
4/4		
4/4
4/4

1/1

3/3

3/3

10. นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ (2) กรรมการอิสระ/
		
กรรมการตรวจสอบ

1/1

3/3

3/3

11. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
		
		
		

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบ
แทนกรรมการ

1/1

4/4		

2/2

นายกนิช บุณยัษฐิติ
		
		
		
		

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

-

1/1

1/1

1/1

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ(3)
		

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท

1/1

1/1

1/1

2/2
1/1

หมายเหตุ : (1) นางเสาวนีย์ กมลบุตร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
		 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
(2) นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายกนิช บุณยัษฐิติ
		 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
(3) นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปเบีย้ ประชุม ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ในฐานะกรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
บริษัท มีจ�ำนวนรวม 1,590,000 บาท บริษัทได้จัดท�ำและระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่จะไปบริหารในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นมีหน้าที่ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ำรายการเกี่ยวโยง
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การดูแลพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ
2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็น ได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามประเด็นต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย
1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อควบคุมการท�ำรายการของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้
1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริต
โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระท�ำโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่ การท�ำรายการเป็นไปตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้องบริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการดังกล่าว ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
2) การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กำ� หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ (CG Policy) โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
1. บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคน
ในองค์กรถือปฏิบัติ โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อเข้ารับต�ำแหน่งครั้งแรกและ
รายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 ในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่ น�ำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไปและเปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report
2. นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารก� ำ หนดนโยบายห้ า มไม่ ใ ห้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ภายในน� ำ ข้ อ มู ล ไปเปิ ด เผย
แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทก�ำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและยุติธรรมโดยสม�่ำเสมอ การไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ หมาะสม ครอบคลุมถึงการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต
และคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดท�ำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน โดยก�ำหนดอยู่ใน “นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ” ขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
1. บริษทั มีนโยบายในการด�ำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน โดยได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนในการด�ำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุมป้องกันการทุจริต
		 ภายในองค์กร ตลอดจนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างจริงจัง
1.2 เผยแพร่นโยบายนี้ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนปฏิบัติ และบริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการ
		 ลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผูบ้ ริหาร พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกีย่ วข้องกับการให้สนิ บน หรือการคอรัปชันต่างๆ
1.3 มีการเน้นย�้ำมาตรการนี้ผ่านการอบรม การประชุมของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงาน
		 ทุกคนตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
		 คอร์รัปชัน
1.5 บริษัทมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
1.6 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลตั้งแต่ การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม
		 การประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารท�ำความเข้าใจ
		 กับพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
		 โดยมัน่ ใจว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถกู ลงโทษโยกย้ายทีไ่ ม่เป็นธรรมและกลัน่ แกล้งด้วยประการใด และมีมาตรการ
		 คุ้มครองให้กับผู้รายงานรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
ทุกๆ ไตรมาส ผูบ้ ริหารระดับฝ่าย จะมีการจัดประชุมระดับผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การสาขาทัว่ ประเทศเพือ่ พูดคุย ชีแ้ จงเรือ่ งต่างๆ โดยในการประชุม
ทุกๆ ครั้ง จะมีหัวข้อเน้นย�้ำเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริต ความซื่อสัตย์ ที่พนักงานทุกคนจะต้องให้ความส�ำคัญและช่วยกันสอดส่อง หากพบเจอ
สิ่งผิดปกติ หรือไม่ชอบมาพากล จะต้องแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 บริษัทได้มีการประชุมกับ
ระดับฝ่ายบริหารแต่ละสายงาน โดยมีหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติในต้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งให้ผู้บริหารรับเรื่องนี้ และได้สื่อสาร
และเน้นย�้ำไปยังพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจ ให้ความส�ำคัญ และร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกๆ กรณี ไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร
พร้อมมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้บริหารหรือพนักงานที่กระท�ำความผิด
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ในปี 2564 มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กับพนักงาน ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม/ร่วมโครงการ (คน)
วัตถุประสงค์ของการอบรม
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในองค์กร
เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น

ระดับบริหาร
(คน)
2

ระดับหัวหน้างาน
(คน)

ระดับพนักงาน
(คน)

1		

รวม
(คน)
3

2. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด รวมถึงการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สามารถกระท�ำได้ในวิสัย
อั น ควรในเทศกาลหรื อ ประเพณี นิ ย ม โดยให้ อ ยู ่ ใ นมู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ การรั บ ดั ง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
โดยได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต
ฉ้อโกงในสาระที่ส�ำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรม
ทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�ำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง
จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ
วิธีการรายงาน
พนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดก็ตามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ได้โดยการรายงาน
ไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางใดๆ ดังต่อไปนี้
1) Email : audit@tk.co.th
2) หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
		 ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
		 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
		 69 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
3) โทรศัพท์ 0 2310 7233, 0 2310 7110
4) ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
5) ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสบน Website www.tk.co.th
6) ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th
7) ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น อาจกระท�ำโดยการแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง
		 (ในกรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ในกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยังคณะอนุกรรมการ
		 แจ้งเบาะแส โดยใช้ความระมัดระวัง และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแส
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4. นโยบายเพือ่ การปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (Anti-Money Launderimg : AML)
บริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ส�ำคัญ มุ่งหมายเพื่อก�ำจัด ป้องกัน มิให้กลุ่มอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายมาใช้ผลิตภัณฑ์ บริการหรือธุรกรรม
ต่างๆ ของบริษัท เป็นช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และให้ความร่วมมือกับส�ำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
และการก่อการร้าย ถูกอาชญากร หรือผู้ก่อการร้ายใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยนโยบายนี้
ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ และก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีนางชลธิชา ยอดศรี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยรายละเอียด การเข้าประชุม ของแต่ละท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
3. นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ
นายกนิช บุณยัษฐิติ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ทั้งหมด

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

4/4
3/3
3/3
1/1
1/1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำ� หน้าทีโ่ ดยตรงในการก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการก�ำกับดูแล
ของฝ่ายบริหารครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน บัญชี การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้มีกลไกการตรวจสอบที่ถ่วงดุล
กันอย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ ที่พิจารณา
ตามความเสี่ยงขององค์กรเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุมและก�ำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี
ความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ
ในความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม ช่วยลดโอกาสความเสียหายต่อองค์กรได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกันเพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน โดยได้รายงาน
สรุปผลการตรวจสอบภายในส�ำหรับปี 2564 ให้กับคณะกรรมการบริษัท รับทราบ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่รายงานไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
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สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน
โดยมีนายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
3. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
นายกนิช บุณยัษฐิติ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ทั้งหมด

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1/1
2/2
2/2
1/1

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(1) พิจารณาและเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนพิจารณาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
จ�ำนวน 4 ท่าน ที่จะพ้นต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 และกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเนื่องจาก
เป็นผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์กับบริษัท
(2) พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
โดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ งต้นตามบทบาท และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าส�ำหรับปี 2564 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
พิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
2) คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีนายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นายรักสนิท พรประภา
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

5. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
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ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ทั้งหมด

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

5/5
5/5
5/5
5/5

กรรมการบริหาร

5/5
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ส�ำหรับการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน โดยมีนางชลธิชา ยอดศรี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จ�ำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ทั้งหมด

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
2. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
3. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
4. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ
5. นายอาคม พัวบัณฑิตกุล
6. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3
3/3
2/3
3/3
2/3
3/3

7. นางชลธิชา ยอดศรี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมกัน เพื่อติดตามการจัดท�ำแผนและการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
จากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่ส�ำคัญ ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรทีม่ กี ารท�ำ Mapping (ความสอดคล้องของข้อมูลความเสีย่ ง) กับหน่วยงานต่างๆ ดูแลให้หน่วยงานก�ำกับปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย นอกจากนี้มีการติดตามรายงานสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นความเสี่ยงส�ำคัญขององค์กร
รวมทั้งพิจารณาผลกระทบที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา มีการทบทวนให้มีการระบุ
ความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีการประเมินความรุนแรงและจัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งก�ำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
และเหมาะสม พยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท โดยมุ ่ ง เน้ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุ ม ภายใน อั น จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง มี ร ะบบบั ญ ชี แ ละรายงาน
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถป้องกันและรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจน
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ได้ ท� ำ การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ประจ� ำ ปี 2564 โดยใช้ แ บบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน
และการซักถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ จากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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 เกี่ ย วกั บ ระบบการควบคุ ม ภายใน และมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า บริ ษั ท มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินงานปัจจุบัน โดยบริษัทมีบุคคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ส�ำหรับการควบคุมภายในด้านอื่นๆ คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดการควบคุมภายใน 5 ด้าน มีดังนี้
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ทั ศ นคติ ที่ ดี และเอื้ อ ต่ อ การควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ บ ริ ห ารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การมี จ ริ ย ธรรม
และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การตามสมควรแก่ ก รณี ตามผลการตรวจสอบจากข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
โดยรวมด้านการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เช่น
- คณะกรรมการบริษัทมีการก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- คณะกรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีการก�ำหนด มอบหมายและจ�ำกัดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แรงจูงใจหรือรางวัลแก่บุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีมีการท�ำผิดวินัยบริษัท รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
- บริษัทได้จัดท�ำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม
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- บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม และติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานอย่ า งชั ด เจน โดยหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบนั้ น ๆ รวมทั้ ง มี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่วางแผนการตรวจสอบตามระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงทางธุรกิจและรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทมีนโยบายและแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนสื่อสารให้กับผู้บริหาร และพนักงาน
เข้าใจและให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ�ำปี รับทราบผลการตรวจสอบ
และให้ความเห็นเรื่องการควบคุมภายในให้รัดกุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยในปี 2562 ไม่พบความบกพร่องเรื่อง
การควบคุมภายในอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยง
เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจของบริษัท มีการประเมินและติดตามภาพรวมและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้ง
วางแผนระบบการรายงานและติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ หมาะสมและรวดเร็ ว ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ได้ มี
การประเมินสถานการณ์ ความเสีย่ ง และวิเคราะห์เหตุการณ์ทจี่ ะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยจะก�ำหนดมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงนั้นๆ รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นส่วนที่มีความส�ำคัญและสร้างความมั่นใจให้บริษัท ว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้
ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามโดยพนักงานทุกระดับ ได้แก่
- บริษัทมีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และและวงเงินอ�ำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ก�ำหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และการเข้าถึงข้อมูล
ตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงาน ควบคุมก�ำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงาน
- กรณีมีการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ
ตามทีก่ ำ� หนด และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการทีก่ ระท�ำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวและการด�ำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานท�ำงานรวดเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ในส่วนการควบคุมความปลอดภัย จะมีการก�ำหนด Security ระดับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนงานต่างๆ และจะมีการส�ำรองข้อมูลทัง้ หมด
ของบริษัทไว้ที่ศูนย์ส�ำรองข้อมูลสุขาภิบาล 3 เป็นประจ�ำทุกปี
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ าน โดยก�ำหนดวิธปี ฏิบตั งิ านและการติดตามผล
ของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ฝ่ายบริหารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที พร้อมแนวทาง
การแก้ปัญหา
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางชลธิชา ยอดศรี
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท และในธุรกิจของบริษัท เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี และ
มีความเข้าใจในธุรกิจและการด�ำเนินงานของบริษัท จึงมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งดังกล่าว
โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
ซึ่งคณะกรรมการตรวสอบ มีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Internal Audit) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง
ภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. รายงานประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการนั้นๆ
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี และความเพียงพอของทรัพยากรที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติงาน
5. ประสานงานก�ำกับดูแลการติดตาม การควบคุมอืน่ เช่น การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ความปลอดภัย หลักจรรยาบรรณ
และการสอบบัญชี
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ซื้อระบบโปรแกรม

-

19.01 ล้านบาท

-

ขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ

-

3.90 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้ค่าส่งเสริมการขาย

0.45 ล้านบาท

ค่านายหน้าขายรถ

-

60.63 ล้านบาท

ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ

ซื้อสินทรัพย์ถาวร

0.30 ล้านบาท

7.91 ล้านบาท

ค่าบริหารงาน

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

3.17 ล้านบาท

3.25 ล้านบาท

1.49 ล้านบาท

10.2 ล้านบาท

3.59 ล้านบาท

33.35 ล้านบาท

ปี 2562

0.77 ล้านบาท

18.81 ล้านบาท

-

0.12 ล้านบาท

-

4.82 ล้านบาท

0.32 ล้านบาท

4.09 ล้านบาท

12.6 ล้านบาท

-

0.34 ล้านบาท

3.05 ล้านบาท

7.1 ล้านบาท

0.61 ล้านบาท

59.32 ล้านบาท 108.11 ล้านบาท

0.83 ล้านบาท

8.1 ล้านบาท

2.58 ล้านบาท

13.45 ล้านบาท

ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค

ปี 2564

มูลค่าของรายการ

18.29 ล้านบาท

ลักษณะของรายการ

13.11 ล้านบาท
เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่าและบริการ
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สิน
และกรรมการร่วมกัน
ตามสัญญาเช่า
1.72 ล้านบาท
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
สิทธิการใช้
18.95 ล้านบาท

ลักษณะความสัมพันธ์

งบการเงินรวมของบริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังนี้

9.2 รายการระหว่างกัน

		

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นรถใช้งานบริษัท และเครื่องตกแต่งส�ำนักงาน

ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าซ่อม ค่าน�้ำมันรถใช้งาน ซึ่งเป็น
ราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

เป็นราคาตลาด

เป็นราคาทุน

เป็นค่าบริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�ำและเก็บรักษาสัญญาเช่าซื้อ ตลอดจน
ด�ำเนินคดีและบังคับคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา ค่าบริการทางกฎหมายที่คิดระหว่างกัน
เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซึ่งต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา และได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สัญญามีก�ำหนด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

เป็นค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ เป็นราคาทุน

เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเลที่ดีและสาธารณูปโภคเพียบพร้อมอัตราค่าเช่า
ต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีก�ำหนด 3 ปี ระยะเวลา
สิ้นสุดคือ
สัญญาที่ 1-12 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ
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ลักษณะของรายการ
ปี 2564

ปี 2563

มูลค่าของรายการ

0.43 ล้านบาท
0.27 ล้านบาท

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

1.87 ล้านบาท

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ซื้อระบบโปรแกรม

6.98 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด

2.05 ล้านบาท

ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ

เป็นผูถ้ อื หุน้ และมีกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ร่วมกันในบริษัทย่อย

บริษัท นภัส จ�ำกัด

-

0.12 ล้านบาท

ค่าส่งเสริมการขาย
ขายสินทรัพย์รอการขาย

0.40 ล้านบาท

0.30 ล้านบาท

0.82 ล้านบาท

-

5.18 ล้านบาท

6.99 ล้านบาท

2.93 ล้านบาท

0.47 ล้านบาท

0.01 ล้านบาท

0.32 ล้านบาท

0.05 ล้านบาท

0.16 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่น

8.11 ล้านบาท

20.24 ล้านบาท

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ซื้อมาเพื่อให้เช่าซื้อ
และกรรมการร่วมกัน
ค่านายหน้าขายรถ

บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่าย
โตโยต้า จ�ำกัด

-

-

0.13 ล้านบาท

-

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าใช้จ่ายอื่น
และกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น

เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ค่าเช่า			
ดอกเบีย้ จ่ายภายใต้หนีส้ นิ
0.03 ล้านบาท 0.05 ล้านบาท
ตามสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
0.28 ล้านบาท 0.27 ล้านบาท
สิทธิการใช้		

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด

บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการร่วมกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

0.96 ล้านบาท

3.1 ล้านบาท

-

8.27 ล้านบาท

14.11 ล้านบาท

4.98 ล้านบาท

0.58 ล้านบาท

-

0.27 ล้านบาท

0.15 ล้านบาท

25.75 ล้านบาท

0.08 ล้านบาท

-

0.3 ล้านบาท

ปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาทุน

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าบริการขนส่ง เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกันทั่วไป

เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จ�ำหน่ายสินค้าใช้กันอยู่ทั่วไป

เป็นราคาตลาด

ค่าซ่อมรถ เป็นราคาตามที่ตกลงกัน

ซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน

สัญญาที่ 1

เป็นค่าเช่าโกดัง อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีก�ำหนด 1-3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ
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ผู้ถือหุ้นและกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัท สยามบริวเวอรี่ จ�ำกัด

ปี 2564

ปี 2563

มูลค่าของรายการ

0.43 ล้านบาท
0.11 ล้านบาท

รายได้ค่าเช่ารถยนต์
รายได้ดอกผลจากการ
ให้เช่าซื้อ

0.97 ล้านบาท

0.43 ล้านบาท

ค่าเช่า
-		
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้หนี้สิน 0.09 ล้านบาท
0.18 ล้านบาท
ตามสัญญาเช่า
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
1.73 ล้านบาท
1.68 ล้านบาท
สิทธิการใช้		

ลักษณะของรายการ

-

0.07 ล้านบาท

-

0.9 ล้านบาท
-

ปี 2562

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จ�ำนวน 2 คัน เป็นราคาตลาด

เป็นสัญญาเช่ารถยนต์ 1 คัน สัญญามีก�ำหนด 5 ปี เป็นราคาตามสัญญา
เริ่ม 7 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 7 พฤศจิกายน 2567 เป็นราคาตามสัญญา

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

ความจ�ำเป็น / หมายเหตุ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย
หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ กลุม่ บริษทั ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
การท�ำรายการระหว่างกัน จะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระของกลุ่มบริษัทพิจารณาให้ความเห็นต่อการท�ำรายการระหว่างกันว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

เครือญาติของกรรมการ
บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

นางสาวปฤณ พรประภา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน โดยค�ำนึงความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ พบว่าเป็นการท�ำรายการตามปกติทั่วไปของการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท
และพิจารณามูลค่ารายการเปรียบเทียบราคายุติธรรมหรือราคาตลาดทั่วไปจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี้
- รายการกับบริษทั เอส.พี. อินเตอร์แนชัน่ แนล จ�ำกัด เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพือ่ ใช้เป็นส�ำนักงาน ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าอาคารต�ำ่ กว่าค่าเช่ายุตธิ รรม, ค่าบริการทางกฎหมาย ซึง่ ค่าใช้จา่ ย
ตามสัญญาต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้บริการรายอื่นเสนอมา ค่าบริการโปรแกรม เป็นราคาตามที่ตกลงกัน และเป็นค่าซื้อสินค้ามาเพื่อให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป นอกนั้นเป็น
ค่านายหน้าขายรถ ค่าซ่อมรถใช้งาน ค่าน�้ำมันรถ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ซึ่งเป็นราคาทุน
- รายการกับบริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน) เป็นการจ่ายค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขา ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม
- รายการกับบริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด เป็นรายการซื้อสินค้ามาเพื่อเช่าซื้อ, ค่านายหน้าขายรถ และค่าซ่อมรถ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด
- รายการกับบริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จ�ำกัด เป็นรายการค่าซ่อมรถ ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
- รายการกับบริษัท นภัส จ�ำกัด เป็นการจ่ายค่าบริการด้านขนส่ง ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
- รายการกับบริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด เป็น ค่าบริการระบบเชื่อมต่อ, ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์, ซื้อระบบโปรแกรม, ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ราคาซื้อขายเป็นไปตามราคา
ที่ตกลงกัน
- รายการกับนางสาวปฤณ พรประภา เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสาขา ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าต�่ำกว่าค่าเช่ายุติธรรม
- บริษัท สยามบริวเวอรี่ จ�ำกัด เป็นรายได้ค่าเช่ารถยนต์ ท�ำสัญญาเช่าระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นราคาตามสัญญา, และรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ เป็นราคาตลาด

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและไม่มีข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ มีการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถูกต้องครบถ้วน มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน การเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่า
การจัดท�ำข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระดับการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดร.ชุ มพล พรประภา
ประธานกรรมการ

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุ ้นและคณะกรรมการบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ� งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 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 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะ
กิ จการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 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 2564 และผลการดําเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ� นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปี สิ�นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในวรรค “ความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ท�ีกาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ใน
ส่ วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ� งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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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�
ความถูกต้ องและความครบถ้วนของการรั บรู้รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื �อและลูกหนีต� ามสัญญาเช่ าซื �อที�เกี�ยวข้ อง
คําอธิ บายเกี�ยวกับความเสี� ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามแห่งดําเนิ นธุ รกิจเกี�ยวกับการให้เช่ าซื� อรถจักรยานยนต์และรถยนต์รวมถึงธุรกรรมการให้กยู้ ืมที�
เกี� ยวข้อ งหรื อคล้ายคลึ งกัน โดยมี ลูกค้ารายย่อยเป็ นลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อจํานวนมาก ซึ� งรายได้จากการให้เช่าซื� อของ
บริ ษทั และบริ ษัทย่อยเป็ นดอกผลจากการให้เช่ า ซื� อซึ� งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกําหนดให้ทยอยรั บรู ้เป็ น
รายได้ตามเกณฑ์คงค้างอย่างเป็ นระบบตลอดอายุของสัญญาโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ซึ� งมีความซับซ้อนและมี จาํ นวน
ของรายการค้าและรายการบัญชี ปริ มาณมากมาเกี� ยวข้องและก่ อให้เกิ ดความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญเกี�ยวกับความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อซึ� งเป็ นรายการที�มีสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั�น กลุ่มบริ ษทั จึงจําเป็ นต้องใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที�ถูกออกแบบไว้โดยเฉพาะมา
รองรับการคํานวณและรับรู ้ รายได้ดังกล่ าวควบคู่ไ ปกับขั�นตอนการปฏิ บตั ิงานของบุค ลากรเพื�อให้เกิ ดความมั�น ใจใน
ความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสําคัญของรายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� นโยบายการบัญชีท�ีสาํ คัญและข้อมูลอื�นๆ
เกี�ยวกับรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื�อและลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ข้อ 6 และข้อ 26
การตอบสนองต่ อความเสี� ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีท�ีสาํ คัญดังต่อไปนี� ในการตอบสนองต่อความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญที�ได้ระบุและประเมิ น
ไว้เพือ� บริ หารจัดการความเสี� ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที�เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิ ดการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 การทําความเข้าใจและประเมินองค์ประกอบของการควบคุ มภายในและนโยบายการบัญชี ของกลุ่ มบริ ษทั ในส่ วนที�
เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบและสรุปผลเกี�ยวกับความมี ประสิ ทธิ ภาพของการออกแบบและการปฏิ บตั ิงานของการควบคุมภายในที�
เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การทดสอบการควบคุมทัว� ไป (General controls) และการประมวลผลของระบบงาน (Application processing) ของ
ระบบข้อมูลสารสนเทศที�กลุ่มบริษทั นํามาใช้ในการประมวลผลรายการบัญชีที�เกี�ยวข้องกับวงจรรายได้
 การตรวจสอบในเนื�อหาสาระของบัญชีรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อที�เกี�ยวข้องเพื�อให้
มัน� ใจในความถูกต้องและความครบถ้วนในสาระสําคัญของรายการบัญชีที�เกี�ยวข้อง เช่นเดียวกันกับความมีตวั ตนหรื อ
การเกิ ดขึ� นจริ ง การมี กรรมสิ ทธิ� และภาระผูกพัน การตัดยอดให้ถู กต้องตรงงวดบัญชี การจัดประเภทบัญชี และการ
แสดงรายการที�เหมาะสมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลรายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อและลูกหนี�ตามสัญญาเช่ าซื� อที�เกี�ยวข้องที�เปลี�ยนแปลง
ระหว่างงวด การสอบทานอัตราส่ วนต่างๆ และการเชื�อมโยงของข้อมูลที�เกี�ยวข้องกันในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ความเพียงพอและเหมาะสมของค่ าเผื�อการด้อยค่ าของลูกหนีต� ามสั ญญาเช่ าซื �อ
คําอธิ บายเกี�ยวกับความเสี� ยง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ได้เริ� มมีผลบังคับใช้ต� งั แต่ปี 2563 ซึ� งมี
การเปลี�ยนแปลงหลักการที�สาํ คัญในการพิจารณาและประมาณการค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ� งส่ วนที�มี
สาระสําคัญที�สุดในงบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้แ ก่ ลู ก หนี� ตามสัญญาเช่ า ซื� อ ทั�งนี� ในการพิจ ารณาและประมาณการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อกลุ่มบริ ษทั ใช้หลักการ
ของ TFRS 9 ซึ� งมีความซับซ้อนและใช้ดุล ยพินิจที�สาํ คัญของฝ่ ายบริ หาร อีกทั�งยังเกี�ยวข้องกับการนําข้อมูลและสถิติใน
อดี ตจํานวนมากของกลุ่ มบริ ษทั มาประกอบกันกับการคาดการณ์ ไ ปในอนาคตโดยฝ่ ายบริ หารในส่ ว นของปั จ จัยเชิ ง
เศรษฐกิ จที�เกี� ยวข้องที�สาํ คัญ เพื�อนําข้อมูลทั�งหมดที�รวบรวมได้ม าประมวลผลและสร้างแบบจําลองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ ดังนั�น ประมาณการทางบัญชี ที�เกิดจากแบบจําลองดังกล่าวจึงอาจ
มีความไม่แน่นอนในระดับสูงและเป็ นความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญซึ� งส่ งผลโดยตรงต่อความเพียงพอและเหมาะสมของค่าเผื�อ
การด้อยค่าของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อในงบการเงิน
ทั�งนี� นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญและข้อมูลอื�นเกี�ยวกับค่าเผื�อการด้อยค่าของลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 6
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การตอบสนองต่ อความเสี� ยง
ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีท�ีสาํ คัญดังต่อไปนี� ในการตอบสนองต่อความเสี� ยงที�มีนยั สําคัญที�ได้ระบุและประเมิ น
ไว้เพือ� บริ หารจัดการความเสี� ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที�เหมาะสมและยอมรับได้ และไม่ก่อให้เกิ ดการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน








การอ่านเอกสารและรายงานต่างๆ การสอบถามและประชุ มปรึ กษาหารื อกับบุคลากรผูเ้ กี� ยวข้อง เพื�อทําความ
เข้าใจในหลักการสําคัญต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ TFRS 9 และวิธีการที�กลุ่ มบริ ษทั ใช้ในการเก็บข้อมูลและสถิ ติต่างๆ
ในอดีตเพือ� นํามาประมวลผลและสร้างแบบจําลอง
การสุ่มตัวอย่างเพื�อทดสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลและสถิติต่างๆ ในอดีตที�ถูกรวบรวมซึ� งรวมถึ ง
ข้อมูลการผิดนัดชําระหนี� หนี�สูญ หนี�สูญที�ได้รับคืน และการจัดจําแนกงวดที�คงค้างของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
การสอบทานและประเมินความสมเหตุสมผลและยอมรับได้ของข้อสรุ ปจากการประมวลผลข้อมูล สมมุติฐาน
และข้อมูล การคาดการณ์ ต่างๆ ที�สําคัญซึ� งกําหนดโดยฝ่ ายบริ หารและบริ ษทั ที�ปรึ กษาที�นาํ มาใช้ในการสร้ า ง
แบบจําลอง
ทดสอบการคํานวณตัวเลขต่างๆ ตามข้อสรุ ปจากการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลที�ได้ในแบบจําลอง
ทดสอบการคํานวณตัวเลขค่าเผื�อการด้อยค่าที�ได้จากการใช้แบบจําลอง และวิเคราะห์เกี�ยวกับความเพียงพอและ
เหมาะสมของค่าเผื�อการด้อยค่ากับยอดคงค้างของลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื� อร่ วมกับข้อมูลแวดล้อมอื�นๆ ที�มี

เรื� องอื�น
งบการเงิน รวมของบริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษัท ฐิ ติก ร จํากัด
(มหาชน) สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ที� แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื�นใน
สํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ�งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื�น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมู ลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วยข้อมูลซึ� งรวมอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี และ
รายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึ งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าที�รวมอยู่
ในเอกสารหรื อรายงานเหล่านั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื�นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที�ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีน� ี
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการไม่ค รอบคลุมถึ งข้อมูลอื� นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื�อมัน� ต่อข้อมูลอื�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมู ลอื�นมี ความขัด แย้ง ที�มีสาระสําคัญ กับงบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อ กับความรู้ ท�ี ได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื�นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มี การแสดงข้อมูลที�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� ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื�องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื�องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์เพื�อ ให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที� ขดั ต่ อ ข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญ หรื อ ไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ�ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือ ความ
เชื� อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่ อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของข้
าพเจ้ารวมถึง
ในการตรวจสอบของข้
าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบั
ญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ ระกอบ











วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
การระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิ
วา่ จะเกิ
ดจากการทุ
จริ ตหรื
อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ
ิงานตามวิ
ี การตรวจสอบเพื
�อ นรวมและงบ
 จการไม่
การระบุ
และประเมิ
นความเสี
� ยงจากการแสดงข้
อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็บจตั จริ
งอันเป็ นธสาระสํ
าคัญในงบการเงิ
ตอบสนองต่อความเสี
� ยงเหล่
านั�น และได้
ฐานการสอบบั
ี�เพียองพอและเหมาะสมเพื
อ� เป็ นเกณฑ์
การเงิ
นเฉพาะกิ
จการไม่หวลัา่ กจะเกิ
ดจากการทุญจริชีตทหรื
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ
บตั ใิงนการแสดง
านตามวิธีการตรวจสอบเพื�อ
ความเห็นของข้าพเจ้
า ความเสี� ยองที
�ไม่พบข้
อมูลาทีนั�ข� นดั ต่และได้
อข้อเท็หจลัจริกฐานการสอบบั
งอันเป็ นสาระสํญาชีคัทญี�เพีซึ�ยงงพอและเหมาะสมเพื
เป็ นผลมาจากการทุจอ� ริเป็ตจะ
ตอบสนองต่
ความเสี
� ยงเหล่
นเกณฑ์ในการแสดง
สู งกว่าความเสี� ยงทีความเห็
�เกิ ดจากข้
อผิดาพลาดเนื
� องจากการทุ
ตอาจเกี
การปลอมแปลงเอกสาร
นของข้
พเจ้า ความเสี
� ยงที�ไม่จพริบข้
อมูลที�ย�ขวกั
ดั ต่บอการสมรู
ข้อเท็จจริ้ร่วงมคิ
อันดเป็ นสาระสํ
าคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
หลักฐาน การตั�งใจละเว้
การแสดงข้
การแสดงข้
อมูลที� อ�ไงจากการทุ
ม่ตรงตามข้จอริเท็
จจริ งหรื
ม
�ยวกัอการแทรกแซงการควบคุ
สู งกว่านความเสี
� ยงทีอ�เกิมูดลจากข้
อผิดพลาดเนื
ตอาจเกี
บการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
ภายใน
หลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
การทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ
ม ภายในที� เกี� ยวข้อ งกับการตรวจสอบเพื�อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที�
ภายใน
เหมาะสมกั
บสถานการณ์
แต่ไม่ใช่าเพืใจในระบบการควบคุ
�อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็
นต่อองกั
ความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุ
การทํา ความเข้
ม ภายในที� เกี� ยวข้
บการตรวจสอบเพื
� อ ออกแบบวิมธี ก ารตรวจสอบที�
ภายในของกลุ่มบริเหมาะสมกั
ษทั
บสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุม
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบั
ญชีที�ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ภายในของกลุ่มบริ ษทั
และการเปิ ดเผยข้
มูลที�เกี�ยวข้นอความเหมาะสมของนโยบายการบั
งซึ� งจัดทําขึ�นโดยผูบ้ ริ หาร
 อการประเมิ
ญชีที�ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
การสรุ ปเกี�ยวกับ ความเหมาะสมของการใช้
กณฑ์
ํ หรับบ้ การดํ
และการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยเวข้
องซึก� งารบั
จัดทํญาชีขึ�สนาโดยผู
ริ หาราเนิ นงานต่ อเนื� องของผูบ้ ริ หารและจาก
�ยวกัญบชีเหตุ
หลักฐานการสอบบั
ญชี ที�ไปด้เกีรับ�ยวกั
ว่ามีบคความเหมาะสมของการใช้
วามไม่แน่นอนที�มีสาระสําเกณฑ์
คัญที�เกกีารบั
ารณ์
หรื อสถานการณ์
น บ้ ริ หารและจาก
 การสรุ
สาํ กหรั
บการดํ
าเนิ นงานต่ อทเนืี�อาจเป็
� องของผู
่มบริแน่ษนทั อนที
เหตุให้เกิดข้อสงสัยหลั
อย่กาฐานการสอบบั
งมีนยั สําคัญต่อญความสามารถของกลุ
ในการดํ
าเนินงานต่
งหรืบเหตุ
อไม่กถ้ารณ์
าข้าหพเจ้
ได้
ชี ที�ได้รับว่ามีความไม่
�มีสาระสํ
าคัญทีอ�เเนืกี�ย�อวกั
รื อาสถานการณ์
ที�อาจเป็ น
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่
ีสาระสํ
งกล่ าวไว้ในรายงานของผู
อบบัญชีาขเนิองข้
าพเจ้อาเนืโดยให้
่มบริ ษทั ส้ ในการดํ
เหตุแใน่ห้นเกิอนที
ดข้อ�มสงสั
ยอย่าาคังมีญนยั ข้สําาพเจ้
คัญาต่ต้ออความสามารถของกลุ
นงานต่
�องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสังเกตถึงการเปิ ข้ดเผยข้
�เกี�ยาวข้
องในรายงานของผู
หรื อถ้าการเปิ ดเผยดั
งกล่
อสรุ ปอว่มูาลมีในงบการเงิ
ความไม่แน่นนรวมและงบการเงิ
อนที�มีสาระสําคันญเฉพาะกิ
ข้าพเจ้จการที
าต้องกล่
วไว้
ส้ อบบั
ญชีาวของข้าพเจ้าโดยให้
ไม่เพียงพอ ความเห็
าจะเปลี
�ยนแปลงไป
ข้อสรุนปรวมและงบการเงิ
ของข้าพเจ้าขึ�นอยูนก่ เฉพาะกิ
บั หลักฐานการสอบบั
ข้อนสัของข้
งเกตถึาพเจ้
งการเปิ
ดเผยข้
อมูลในงบการเงิ
จการที�เกี�ยวข้อญง ชีหรืที�ไอด้ถ้ราับการเปิ ดเผยดังกล่าว
จนถึงวันที�ในรายงานของผู
ส้ อบบั
ญชีขนองข้
าพเจ้
า อย่
างไรก็�ยตนแปลงไป
าม เหตุการณ์
นเหตุ
ไม่เพียงพอ
ความเห็
ของข้
าพเจ้
าจะเปลี
ข้อหสรุรื อปสถานการณ์
ของข้าพเจ้าใขึนอนาคตอาจเป็
ญชีที�ได้รับ
� นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบั
ให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุ
นงานต่อเนื�อง ส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
จนถึดการดํ
งวันทีา�ใเนินรายงานของผู
การประเมินการนําให้
เสนอ
นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
� อหาของงบการเงิ
กลุ่มโครงสร้
บริ ษทั ต้าองและเนื
งหยุดการดํ
าเนินงานต่อเนืน�อรวมและงบการเงิ
ง
เปิ ดเผยข้อมู
ลว่างบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการแสดงรายการและเหตุ
การณ์ในรู ปแบบที
�ทาํ ให้จการโดยรวม
มีการ
การประเมิ
นการนําเสนอ โครงสร้
างและเนื
นเฉพาะกิ
รวมถึงการ
� อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ
นําเสนอข้อมูลโดยถูเปิกดเผยข้
ต้องตามที
อไม่ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการ
อมูล�คว่วรหรื
างบการเงิ
การได้รับหลักฐานการสอบบั
ท�ีเ หมาะสมอย่
ยงพอเกี
นําเสนอข้อมูญลชีโดยถู
กต้องตามทีางเพี
�ควรหรื
อไม่ �ยวกับข้อมูล ทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
่มบริ
กิ จกรรมทางธุ
ภายในกลุ
ษทั เพื�อแสดงความเห็
นต่องบการเงิ
พเจ้บข้ารัอบมูผิลดทางการเงิ
ชอบต่อการกํ
าหนด
 รกิ จการได้
รับหลั
กฐานการสอบบั
ญชี ท�ีเ หมาะสมอย่
างเพีนยรวม
งพอเกีข้�ยาวกั
นของกิ
จการภายในกลุ่ ม หรื อ
่ มบริ ษทั ข้าพเจ้
แนวทาง การควบคุ
ดูแล และการปฏิ
บตั ิงานตรวจสอบกลุ
นผูร้ ับผินดรวม
ชอบแต่ข้เาพีพเจ้
ยงผูารัเ้ ดีบยผิวต่
อ อการกําหนด
่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็
กิ จมกรรมทางธุ
รกิ จภายในกลุ
นต่าอเป็งบการเงิ
ดชอบต่
ความเห็นของข้าพเจ้
า
แนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ส�ื อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่างๆ ที�สาํ คัญ ซึ� งรวมถึ งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้ว างแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญ ในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ี หน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ ท�งั หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� งข้าพเจ้าเชื� อว่ามี
เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�ได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� อง
เหล่า นี� ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี� ยวกับเรื� องดังกล่าวหรื อใน
สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ� นซึ� งข้าพเจ้าพิจ ารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่า วสามารถคาดการณ์ไ ด้อย่า งสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�จ ะมี ต่อส่ วนได้เ สี ย
สาธารณะจากการสื� อสารดังกล่าว

(นายเมธี รัตนศรี เมธา)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 3425
บริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
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
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื�นส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
สิ นค้าที�มีไว้เพื�อขาย
สินทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจํากับธนาคาร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ - สุ ทธิ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ
ลูกหนี�สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ� งบันทึกโดยวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื�น - สุ ทธิ
สินทรัพย์ท�ีมีไว้เพื�อให้เช่า - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท�ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2564

งบการเงินรวม

พันบาท
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

5, 31

681,650

1,813,140

524,253

1,531,513

4, 6, 27
6, 27

1,920,106
84,249

2,645,325
237,608

1,221,525
77,373

1,813,616
229,345

6, 27
6
7
4
11, 27

31,593
522
12,451
58,781
1,606
33,662
1,900,000
14,942
4,739,562

15,295
1,122
25,865
5,108
56,966
400,000
8,797
5,209,226

12,111
219,982
58,781
1,606
29,306
1,900,000
13,461
4,058,398

25,163
454,713
4,941
56,624
400,000
7,580
4,523,495

34,747
1,892,258
15,387
5,266
1,415
17,304
14,282
104,315
85,009
3,605
64,178
1,651
2,239,417

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

1,254,144
5,736
321,129
1,415
5,708
73,689
66,305
2,647
63,029
1,245
1,795,047

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

6,978,979

7,356,826

5,853,445

6,355,283

8
5, 31

9
4, 6, 27
6, 27
6, 27
1, 10
11, 27
15
15
4, 12, 26
4, 13
4, 14, 26
24
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
หนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หุ น้ 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 - สุ ทธิ จากส่ วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
รวมหนี�สินไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ
16
17
4, 18
19, 27
4

17
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 วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

21
21

10
10

รวมหนี�สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

งบการเงินรวม

พันบาท
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

88,454
41,854
240,382
43,162
400,000
11,062
45,968
176,397

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

1,688
37,750
36,949
400,000
688,164
11,218
139,101

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

34,505
47,736
1,129,520

41,404
93,764
1,469,375

30,309
20,469
1,365,648

34,758
43,827
1,544,733

151,156
26,108
15,235
192,499

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

17,049
12,815
29,864

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

1,322,019

2,000,544

1,395,512

2,007,299

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

500,000
500,000
972,987

50,000
4,152,674

50,000
3,890,913

50,000
2,934,946

50,000
2,824,997

(42,513)
6,352
5,639,500
17,460
5,656,960

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

4,457,933
4,457,933

4,347,984
4,347,984

6,978,979

7,356,826

5,853,445

6,355,283
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

1,370,848
5,741
12,094
202
34,584
578,908
2,002,377

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

960,820
2,963
34,584
584,737
1,583,104

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

31,296
919
1,059,745
252,424
1,344,384

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

31,296
919
974,169
134,529
1,140,913

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

657,993

547,091

442,191

347,201

34,241

73,309

36,249

66,713

623,752

473,782

405,942

280,488

149,391

103,793

85,998

53,056

474,361

369,989

319,944

227,432

36,312

(35,076)

-

-

36,312

(4,250)
(39,326)

-

(3,653)
(3,653)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

510,673

330,663

319,944

223,779

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรั บปี

471,756
2,605
474,361

367,579
2,410
369,989

319,944
319,944

227,432
227,432

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรับปี

508,068
2,605
510,673

328,253
2,410
330,663

319,944
319,944

223,779
223,779

0.944

0.735

0.640

0.455

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

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

หมายเหตุ
4

4, 22

4, 10, 18, 20, 30
6

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน

4, 18

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

24

กําไรสํ าหรั บปี
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
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรั บปี

กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย� ถ่ วงนํ�าหนัก

20, 24

2564

งบการเงินรวม

พันบาท
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10
25

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ทุนที�ออกและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
500,000
500,000
500,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
972,987
972,987
972,987

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
3,802,584
(43,749)
2,362
3,990
(275,000)
367,579
(4,250)
(35,076)
50,000
3,890,913
(78,825)
6,352
(209,995)
471,756
36,312
50,000
4,152,674
(42,513)
6,352

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
5,284,184
3,990
(275,000)
367,579
(39,326)
5,341,427
(209,995)
471,756
36,312
5,639,500

ส่ วนได้เสี ย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
16,435
(3,990)
2,410
14,855
2,605
17,460

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
5,300,619
(275,000)
369,989
(39,326)
5,356,282
(209,995)
474,361
36,312
5,656,960

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เงินปั นผลจ่าย
กําไรสําหรับปี
ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
25

25

ทุนที�ออก
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
500,000
500,000
500,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
กําไรสะสม
จัดสรรเพื�อ
ส่วนเกิน
สํารอง
มูลค่าหุ้น
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
972,987
50,000
2,876,218
(275,000)
227,432
(3,653)
972,987
50,000
2,824,997
(209,995)
319,944
972,987
50,000
2,934,946

รวม
4,399,205
(275,000)
227,432
(3,653)
4,347,984
(209,995)
319,944
4,457,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
บริษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
ปรับปรุ งด้วย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี�สินตามสัญญาเช่า
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
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�การค้าเงินให้กยู ้ 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 ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน
รับดอกเบี�ยจากลูกหนี�การค้า
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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2564

งบการเงินรวม

พันบาท
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

474,361

369,989

319,944

227,432

149,391
85,390
2,927
(1,976)
295
252,424
(12,274)
20
(4,665)
(1,388,885)
(12,448)
34,241

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

85,998
70,166
2,594
4,658
(2,087)
256
134,529
(14,011)
(4,308)
(963,783)
(30,629)
36,249

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

154,676
162,332
(15,526)
313
13,414
3,502
35,578
(4,204)
315

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

281,913
159,413
13,052
1,508
3,335
41,329
(3,940)
293

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

5,126
9,672
11,416
(46,747)
(19,583)
(110,915)
1,476,568
(81,135)
1,284,518

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

15,073
975
3,162
(21,847)
(15,860)
117,982
1,049,185
(25,213)
1,141,954

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

13

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริบษปีัทสฐิิ้นตสุิกดรวัจํนากัทีด่ 31
(มหาชน)
และบริ
ย่ อย 2563
ส�ำหรั
ธันวาคม
2564ษัทและ
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจํากับธนาคารเพิ�มขึ�น
เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ�มขึ�น
เงินให้กยู ้ มื แก่กิจการอื�นเพิ�มขึ�น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื แก่กิจการอื�น
ซื�อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�น
ซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับคืนจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รับดอกเบี�ยอื�น ๆ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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
ไถ่ถอนหุน้ กู้
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2564

งบการเงินรวม

พันบาท
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

(1,500,000)
(424)
(40,000)
5,556
(10,394)
(805)
(403)
5,283
290
10,507
(1,530,390)

(400,000)
(713)
(1,415)
23,013
(20,352)
(1,200)
(1,057)
992
57
9,560
(391,115)

(1,500,000)
(10,000)
243,000
(3,000)
(40,000)
5,556
(5,119)
(77)
4,823
290
28,911
(1,275,616)

(400,000)
(42,000)
204,529
(16,952)
(1,415)
23,013
(22,114)
(1,200)
852
57
40,504
(214,726)

(66,392)
(36,000)
375,890
(234,421)
(41,278)
(670,000)
(39,383)
(209,995)
(921,579)

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

1,455
142,000
(59,000)
(37,089)
(670,000)
(40,969)
(209,995)
(873,598)

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

ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงินของบริษัทย่ อย
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) - สุ ทธิ

35,961

(45,036)

(1,131,490)

791,928

(1,007,260)

685,602

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

1,813,140

1,021,212

1,531,513

845,911

681,650

1,813,140

524,253

1,531,513

17,490
141,254
522,906
681,650

15,893
262,301
1,434,946
100,000
1,813,140

12,863
19,859
491,531
524,253

12,202
39,488
1,379,823
100,000
1,531,513

1,038
1,348

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

1,038
854

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

26,913

-

21,882

-

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ�นปี
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม� เติม
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ�นปี
เงินสดในมือ
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
เงินฝากประจําระยะสั�นกับธนาคาร
รวม
ข. รายการที�ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี�ซ�ือสิ นทรัพย์ถาวรเพิ�มขึ�น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นครั�งแรก
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที�รับโอนมาจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที�รับโอนมาจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ�มขึ�นจากหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�นจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
หนี�สินตามสัญญาเช่า

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
1.

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ข้ อมูลทั�วไป

บริ ษทั ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทยเมื�อวันที� 4 สิ งหาคม 2515 และที�อยูจ่ ดทะเบียน
ตั�งอยู่ท�ีเลขที� 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย บริ ษทั ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี 2546
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริษทั สิ นทองหล่อ จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทยซึ�งถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 42.36)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี� ยวกับธุ รกิ จการให้เช่าซื� อยานพาหนะและบริ การอื�นที�เกี�ยวข้องโดยรายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี�

ชื� อบริ ษทั
บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ
จํากัด

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

*15,250 ล้านกี บ

ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์และ
ให้บริ การที�เกี�ยวข้องซึ� ง
รวมถึงการปรับสภาพรถ
ให้เช่าซื� อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ให้สินเชื�อรายย่อยเพื�อการ
ประกอบอาชีพ (Nano
Finance) และสิ นเชื�อส่วน
บุคคล (ได้รับใบอนุญาตเมื�อ
วันที� 10 มกราคม 2565)
นายหน้าประกันวินาศภัย

ทุนที�ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
50,000
50,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
ทั�งทางตรงและทางอ้อม
ของบริ ษทั (ร้อยละ)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
99.99
99.99

40,000

40,000

99.99

99.99

50,000

50,000

99.99

99.99

3,000

-

99.99

-

ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์

58,013*

58,013*

86.89

86.89

ให้เช่าซื� อรถจักรยานยนต์

132,209**

132,209**

99.95

99.95

4,705***

99.00

99.00

ไมโครไฟแนนซ์

**4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ

4,705***

***200 ล้านจ๊าด

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที�มีนยั สําคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

งบการเงินนี� ได้ถูกจัดทําขึ�นเป็ นเงินบาทซึ� งเป็ นสกุลเงินหลักที�ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเป็ นภาษาไทย
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง ดังนั�น งบ
การเงินนี�จึงมีวตั ถุประสงค์ที�ถูกจัดทําขึ�นเพือ� แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั�น
ยกเว้นตามที�ได้เปิ ดเผยไว้ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สาํ คัญ งบการเงินนี� ถูกจัดทําขึ�นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม
เริ� มตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี (TAS) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TFRS) การตีความมาตรฐานการบัญชี (TSIC) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRIC) ที�ปรับปรุ ง
ใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2564 ทั�งนี� การ
นํา TAS / TFRS / TSIC / TFRIC ที�ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาเริ� มถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบที�เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี� สภาวิชาชี พบัญชี ได้มีการปรับปรุ งและออก TAS / TFRS / TSIC / TFRIC รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
บางฉบับซึ� งมี ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มต้นในหรื อหลังวัน ที� 1 มกราคม 2565 ซึ� งส่ วนที�สําคัญๆ
สําหรับปี 2565 เกี�ยวข้องกับ (1) การผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิเกี�ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที�เกี�ยวข้องกับ COVID-19 ทาง
ฝั�งของผูเ้ ช่าตาม TFRS 16 และ (2) การปฏิรูปอัตราดอกเบี�ยอ้างอิง-ระยะที� 2 ซึ� งเกี�ยวเนื� องกับ TFRS บางฉบับที�สาํ คัญๆ
เช่น TFRS 4 TFRS 7 TFRS 9 และ TFRS 16 โดยกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาเริ� มถือปฏิบตั ิในการจัดทํางบการเงินนี�และไม่
มีนโยบายในการนํามาเริ� มถือปฏิบตั ิก่อนวันที�มีผลบังคับใช้ ทั�งนี� ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื�องต้นและ
เชื�อว่าเมื�อนํา TAS / TFRS / TSIC / TFRIC รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวมาเริ� มถือปฏิบตั ิจะไม่มีผลกระทบที�
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั
กลุ่ ม บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมู ลสํา หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 เพื�อเป็ นข้อมู ล เปรี ยบเทียบในงบการเงิน สําหรั บปี
สิ� นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ในลักษณะของตัวเลขที�เกี�ยวข้อง
เพือ� ความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทําขึ� นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี� ซ� ึงได้
ถูกนําเสนอเพื�อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
3.

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สรุปนโยบายการบัญชีทีส� ํ 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�อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ�นเมื�อบริ ษทั มี อาํ นาจควบคุมทั�งทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั นั�นซึ�งรวมถึ งผลตอบแทนผันแปรจากบริ ษทั
นั�นเพื�อได้มาซึ� งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที�
มีการควบคุมจนถึงวันที�การควบคุมสิ� นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี�ยนตามความจําเป็ นเพื�อให้เป็ น
นโยบายเดียวกันกับบริ ษทั
วิธีการบัญชี สาํ หรั บการเปลี�ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริ 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 ือหุ้น แต่หากการเปลี�ยนแปลงมีผลทําให้เกิด
การสูญเสี ยอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย มูลค่าของส่วนได้เสียคงเหลือที�ถืออยูจ่ ะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้
ผลกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่ าความนิยม
ต้นทุนในการรวมธุ รกิจส่ วนที�สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี� สินของบริ ษทั ย่อยที�ถูกซื� อเป็ นค่าความนิ ยม
จากการรวมธุ รกิ จในงบการเงินรวม (ถ้ามี) ค่าความนิ ยมถูกแสดงเป็ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมด้วยราคาทุนสุทธิ จากค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�ไม่เป็ นตัวเงินซึ� งเกิ ดจากรายการบัญชี ที�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 อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นและแสดงแยก
ต่างหากเป็ นองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่าเงินลงทุนที�เป็ นเงินสกุลต่างประเทศนั�นจะถูกจําหน่ายออกไป
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ� งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมื อและเงิ น
ฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งพร้อมที�จะเปลี�ยนเป็ นเงินสดใน
จํานวนที�ทราบได้ซ� ึ งครบกําหนดภายในสามเดื อนหรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้หรื อติดภาระคํ�าประกัน
และมีความเสี�ยงต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนยั สําคัญ
เงิ นฝากธนาคารที�มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้หรื อติดภาระคํ�าประกันแสดงเป็ นรายการแยกต่ างหากภายใต้สินทรัพย์ไ ม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ลู กหนี�การค้ าตามสั ญญาเช่ า ซื� อ ลู กหนี�เงินให้ กู้ยื ม ลู กหนี�สินเชื� อรายย่ อยเพื�อการประกอบอาชี พและลูกหนี�ไมโคร
ไฟแนนซ์ และค่ าเผื�อการด้ อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ลู กหนี� การค้าตามสัญ ญาเช่ าซื� อ ลูกหนี� เ งินให้กู ้ยืม ลู กหนี� สิน เชื� อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชี พและลู ก หนี� ไมโคร
ไฟแนนซ์แสดงตามมู ลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งถือตามราคาตามบัญชี หักดอกผลรอการตัดบัญชี และค่าเผื�อการ
ด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น กลุ่มบริ ษทั ตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�
คาดว่าจะเกิดขึ�นตามนโยบายที�กล่าวในส่ วนของเครื� องมือทางการเงิน ลูกหนี�จะถูกตัดจําหน่ ายบัญชี เมื�อทราบว่าเป็ นหนี�
สู ญ
ลูกหนีก� ารค้ าอื�นและค่ าเผื�อการด้อยค่ าสํ าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่ าจะเกิดขึน�
ลู กหนี� ก ารค้าอื�นแสดงในราคาที�ระบุ ไว้ในใบแจ้งหนี� หักค่ าเผื�อการด้อยค่ าสําหรับผลขาดทุน ด้า นเครดิ ตที�ค าดว่า จะ
เกิดขึ�น (ถ้ามี)
กลุ่มบริษทั ตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามนโยบายที�กล่าวในส่วนของเครื� องมือ
ทางการเงิน
สิ นค้ าทีม� ีไว้เพื�อขาย
สิ นค้าคงเหลือที�เป็ นสิ นค้าที�มีไว้เพื�อขายซึ� งได้แก่ รถจักรยานยนต์ แสดงในราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจง) สุ ทธิ จากค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) หรือมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ�ากว่า มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็ นการประมาณการ
ราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุ รกิจปกติหกั ด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นเพื�อการขายสิ นค้านั�นๆ
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้าจะถูกประมาณขึ�นตามสภาพของสิ นค้าที�เสื� อมสภาพ เสี ยหาย ล้าสมัยและคงค้างเป็ น
ระยะเวลานาน (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงมูลค่าตามยอดลูกหนี� คงเหลือตามบัญชี สุทธิ จากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า

19

112

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

กลุ่มบริษทั ตั�งค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขายดังนี�
- ยอดค้างไม่เกินหนึ�งปี
ร้อยละ 30
- ยอดค้างเกินหนึ�งปี
ร้อยละ 100
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนและแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื�อการด้อยค่า
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้ เช่ าและค่าเสื� อมราคา
สิ นทรั พย์ที�เป็ นกรรมสิ ทธิ� ของกิจการ
ที�ดินแสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่า เผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื� อมราคา
สะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) เมื�อมีก ารเลิ กใช้หรื อตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ออกจากบัญชี กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกตัด
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเลิ กใช้หรื อตัดจําหน่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ต้นทุนการรื� อถอน ขนย้ายและบูรณะสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื� อม
ราคา
ค่ าเสื� อมราคา
ค่าเสื� อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื� อมราคาถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื�อแต่ละส่ วนประกอบนั�นมีสาระสําคัญ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร (เพื�อใช้งานและเพื�อให้เช่า)
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารบนที�ดินเช่า
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะใช้งานและยานพาหนะให้เช่า

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

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

กลุ่มบริษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่าเสื� อมราคา มูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ� นรอบปี
บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม มูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที�กิจการคาดว่าจะได้รับใน
ปัจจุบนั จากสิ นทรัพย์น� นั หากมีอายุและสภาพที�คาดว่าจะได้รับในปัจจุบนั เมื�อสิ� นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) และปรับปรุ ง
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี)
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย (1) จํานวนเงินของหนี�สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ� มแรก (2) การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใดๆ ที�จ่ายชําระ ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมี ผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเริ� ม
มีผลหักสิ� งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ได้รับใดๆ (3) ต้นทุนทางตรงเริ� มแรกใดๆ ทีเ� กิ ดขึ�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 1 ปี 2 เดือน ถึง 9 ปี 4 เดือน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สิ นทรัพย์ไม่ มตี ัวตน
สิ ทธิ การเช่ า
สิ ทธิ การเช่า (ซึ� งยอดคงเหลือ ณ สิ� นปี 2564 และ 2563 ไม่มีนยั สําคัญ) แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสม
และค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ซ�ึ งได้แก่ อายุสัญญาเช่า
ค่ าลิขสิ ทธิ� ซอฟท์ แวร์
ค่าลิขสิ ทธิ� ซอฟท์แวร์แสดงในราคาทุนสุทธิ จากค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณ
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 ) จะไม่ถู กตัดจําหน่ าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ามี ขอ้ บ่งชี� ของการด้อยค่าหรื อไม่ ณ ทุกวันที�รายงาน
วิธีการตัดจําหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที�สุดทุกสิ�นรอบปี บัญ ชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ที�ไม่ใช่ 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 นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น� นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า) โดยที�การทบทวนจะพิจารณาจากสิ นทรัพย์
แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ในกรณี ที�ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคื น กลุ่ มบริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
การลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อ�ืนเมื�อมีข ้อบ่งชี� ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อ
ยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที�ลดลง ทั�งนี� การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า จะไม่สู งกว่ามู ล ค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น� นั สุ ทธิ จากค่าเสื� อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ายประหนึ� งว่าไม่มีการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
นั�นในปี ก่อนๆ
เจ้ าหนีก� ารค้ าและเจ้ าหนีอ� �ืน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�นแสดงในราคาทุน
หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�
ยังไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนั�น การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าต้องคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั�น
สามารถกําหนดได้ทุกเมื�อ แต่หากอัตรานั�นไม่ สามารถกําหนดได้ทุกเมื�อต้องใช้อตั ราดอกเบี�ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ�ม (อัตรา
ดอกเบี�ยของการกูย้ มื ถัวเฉลี�ยที�มีระยะเวลาใกล้เคียงกันและมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับสิ นทรัพย์อา้ งอิง) ของกลุ่มกิ จการ
ทั�งนี� การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�ยงั ไม่ได้จ่ายชําระประกอบด้วย (1) การจ่ายชําระคงที�หกั ลูกหนี�สิ�งจูงใจตามสัญญาเช่ า
ใดๆ (2) การจ่ายชําระค่าเช่ าผันแปรที�ข� ึนอยูก่ ับดัชนี หรื ออัตราซึ� งให้ใช้ดชั นีหรื ออัตรา ณ วันที�สัญญาเช่ าเริ� มมีผล (ถ้ามี )
(3) จํานวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลื อ (ถ้ามี) (4) ราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลื อกซื� อหากมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิเลือกนั�น (ถ้ามี) และ (5) การจ่ายชําระค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่ าหาก
ข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี)
ภายหลังจากสัญญาเช่ าเริ� มมี ผล กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่ าโดย (1) การเพิ�มมูลค่าตามบัญชี เพื�อสะท้อน
ดอกเบี�ยจากหนี� สินตามสัญญาเช่ า (ถ้ามี ) (2) การลดมูลค่าตามบัญชีเพื�อสะท้อนการชําระการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที�
จ่ายชําระแล้วและ (3) การวัดมูลค่าใหม่ตามมูลค่าตามบัญชีเพือ� สะท้อนการประเมินใหม่หรื อการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า
ใดๆ หรื อเพื�อสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที�คงที�โดยเนื� อหามีการปรับปรุ ง (ถ้ามี ) ทั�งนี� ดอกเบี�ยจากหนี� สินตาม
สัญญาเช่าและการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที�ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี�สินตามสัญญาเช่าถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

รายจ่ายค่าเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น (ไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนั ที�สัญญาเช่าเริ� มมี ผล) และสัญญาเช่ าสิ นทรัพย์มูลค่า
ตํ�าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของการเช่าที�เกี�ยวข้อง
ดอกเบี�ยจ่ายรอการตัดบัญชีซ� ึงถูกนําไปแสดงยอดสุทธิ กบั หนี�สินตามสัญญาเช่าจะถูกทยอยตัดจ่ายเป็ นต้นทุนทางการเงิน
ตลอดอายุของสัญญาเช่าด้วยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง ส่วนการจ่ายชําระหนี� สินตามสัญญาเช่าในแต่ละงวดจะจําแนก
ออกเป็ นส่วนที�เป็ นเงินต้นและดอกเบี�ย
ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั�นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ� งได้แก่ กองทุนสํารองเลี�ยงชี พบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื�อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซ�ึ งจะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื�อเลิ กจ้าง
คํานวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที�พนัก งานจะได้รับ ในอนาคตสํา หรับ การทํา งานของพนัก งานในอดี ตและ
ปัจจุบนั ซึ�งผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันซึ� งคํานวณ
เป็ นรายปี หรื ออย่างน้อยทุกสามปี โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี� สินผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานที�ถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั ต้นทุนบริ การในอดีต ต้นทุนดอกเบี�ย ซึ� งแสดงเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนกําไร/ขาดทุน
จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยแสดงเป็ นรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ประมาณการหนีส� ิ น
ประมาณการหนี�สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื�อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี� สินเกิ ดขึ�นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพือ� ชําระภาระหนี�สินดังกล่าว โดยภาระหนี� สินดังกล่าวสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชื�อถือ
ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็ นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุ บนั 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�ให้ประโยชน์สูงสุ ดสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ โดยผูร้ ่ วมตลาดต้องมี ความเป็ นอิสระจาก
กัน มีความรอบรู ้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที�จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินนั�นๆ และ
เต็มใจที�จะเข้าทํารายการสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�นๆ
เพือ� ให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงินมีความสมํ�าเสมอและสามารถเปรี ยบเทียบได้ จึงมี
การกําหนดลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในเทคนิ คการประเมินมูลค่า
เพื�อวัดมู ลค่า ยุติธรรม ทั�งนี� ลําดับ ชั�นของมูล ค่ายุติธ รรมให้ลาํ ดับ ความสํา คัญ สู งสุ ดกับราคาเสนอซื� อขายที� ไม่ ตอ้ ง
ปรับปรุงในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื�นที�
สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และตํ�าสุดคือข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื� อขายที�ไม่ตอ้ 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
25

118

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
เครื� องมือทางการเงิน
การรั บรู้รายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทํารายการกรณี ที�เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิ งตาม
โมเดลธุรกิ จที�ใช้ในการจัดการสิ นทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์โดยแบ่งออกเป็ น
สามวิธีคือ ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงโมเดลธุ รกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ต้องมี การจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการ
เงินใหม่ในส่วนที�ได้รับผลกระทบ
หนี� สินทางการเงิ นถูกรั บรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ หนี� สินทางการเงินจัด ประเภทและวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายยกเว้นหนี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (โดยหนี�สิน
ดังกล่าวรวมถึงหนี�สินตราสารอนุพนั ธ์) และไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี� สินทางการเงินใหม่ได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจํากับธนาคาร
 เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํ�าประกัน
 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�นๆ
 เงินให้กูย้ มื
 เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจําหรื อเงินประกันที�สามารถขอคืนได้
สิ นทรัพย์ที�จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�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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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

การด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (Expected credit loss) ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ให้รับรู ้เป็ นขั�นตามวิธีการทัว� ไป (General approach) ดังนี�






ขั�นที� 1 (performing) กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นใน 12 เดื อนข้างหน้าในกําไร
หรื อขาดทุน ดอกเบี�ยรับ (ถ้ามี) คํานวณจากมูลค่ าตามบัญชี ข� นั ต้นโดยไม่มีการปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�
คาดว่าจะเกิดขึ�น
ขั�นที� 2 (under-performing) เมื�อความเสี� ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญและไม่ได้พิจารณาว่าอยูใ่ นระดับตํ�า
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ� นตลอดอายุในกําไรหรื อขาดทุน ดอกเบี�ยรับ (ถ้ามี )
คํานวณเช่นเดียวกับขั�นที� 1
ขั�นที� 3 (credit-impaired) เมื�อความเสี� ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิม� ขึ�นจนถึงจุดที�พิจารณาได้ว่าเกิด
การด้อยค่าด้านเครดิ ตขึ�น กลุ่มบริ ษทั ต้องรั บรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิดขึ� น ตลอดอายุในกําไรหรื อ
ขาดทุน ดอกเบี�ยรับ (ถ้ามี ) คํานวณจากราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยใช้มูลค่าตามบัญชี ข� นั ต้นปรับลดด้วยค่าเผื�อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า

สําหรับลูกหนี� การค้า สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา และลูกหนี�ตามสัญญาเช่าหรื อลูกหนี� อื�นๆ ที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน กลุ่ม
บริ ษทั สามารถใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุ
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ถูกพิจารณาตามที�กล่าวถึงข้างต้น ทั�งนี� ในการพิจารณาและวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นสําหรับทั�งวิธีการทัว� ไปและวิธีการอย่างง่ าย ต้องนําข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตในอดี ต (Historical
credit loss) มาประกอบกันกับ ข้อมูลที�มี การคาดการณ์ไ ปในอนาคต (Forward-looking information) ในส่ วนของ
สิ นทรั พย์น� ันและปั จจัยสําคัญๆ ของสภาพแวดล้อมเชิ งเศรษฐกิ จ กลุ่ ม บริ ษทั ใช้วิธีการทัว� ไปสําหรั บ สิ น ทรั พย์ก ลุ่ ม
ดังกล่าว
ในส่วนของลูกหนี�และเงินให้กยู ้ มื ต่าง ๆ กลุ่มบริษทั จัดกลุ่มประชากรโดยให้ความสําคัญไปที�ขอ้ มูลยอดคงค้างตามอายุ
หนี� (Aging balance information) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังสําหรับ Historical credit loss สําหรับแต่ละช่ วงอายุ
หนี� ที�ค งค้างเป็ นระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี เพื�อนํามาสร้ างโมเดลธุ รกิ จและกําหนดค่าตัวแปรต่า ง ๆ ที�เ ฉพาะเจาะจง
สําหรับกลุ่มบริ ษทั ซึ�งบริ ษทั ดําเนินการร่ วมกันกับบริ ษทั ที�ปรึ กษาอิสระจากภายนอก
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การบัญชีป้องกันความเสี� ยง

การบัญชีป้องกันความเสี� ยงมีวตั ถุประสงค์เพื�อแสดงผลกระทบในงบการเงินซึ� งเกิดจากกิจกรรมการบริ หารความเสี� ยงที�
ใช้เครื� องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที�เกิ ดขึ�นจากความเสี� ยงนั�นๆ ซึ� งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี� ยงและวิธีการทางบัญชี ที�เกี�ยวข้องแบ่งออกเป็ น
3 ประเภทได้แก่ การป้องกันความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรม การป้องกันความเสี� ยงในกระแสเงินสด และการป้องกันความ
เสี� ยงของเงินลงทุนสุทธิของหน่วยงานต่างประเทศ
ตราสารอนุพนั ธ์เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�ถูกนํามาใช้เพือ� จัดการความเสี� ยงในมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิ ดจากกิ จกรรมดําเนินงาน ตราสารอนุพนั ธ์ ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ไว้เพื�อการค้า
อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนั ธ์ที�ไม่เข้าเงื�อนไขการกําหนดให้เป็ นเครื� องมือป้องกันความเสี� ยงถือเป็ นรายการเพื�อค้า ตรา
สารอนุพนั ธ์ถูกรับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากนั�นจะมีการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ กําไรหรื อขาดทุนจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมใหม่จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน ทั�งนี� ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ใดๆ
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ได้แก่ ราคาตลาดของตราสารอนุ พนั 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 น มู ล ค่ า ด้ว ยวิ ธี ราคาตลาดโดยข้อ มู ล หลัก ที� ใ ช้ใ นการประเมิ น ได้แ ก่ ข้อ มู ล อัตรา
แลกเปลี�ยนในท้องตลาดที�ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับตราสารที�ออกซึ�งคํานวณโดยธนาคารที�เป็ นคู่สัญญา
การรับรู้ รายได้
กลุ่มบริษทั รับรู ้รายได้เมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากรายการค้านั�น
และสามารถวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที�เกี�ยวข้องได้อย่างน่าเชื� อถื อ โดยมี การพิจารณาถึงลักษณะ จํานวน
เงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของรายได้รวมถึงกระแสเงินสดจากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
รายได้ดอกผลจากลูกหนี� ตามสัญญาเช่าซื�อเป็ นดอกผลที�ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู้ตลอดช่ วงเวลาหนึ� ง
เป็ นรายได้อย่างเป็ นระบบตามจํานวนงวดการผ่อนชําระโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง การบันทึกรายได้จากการผ่อน
ชําระแต่ละงวดใช้ตามเกณฑ์คงค้าง (บันทึกในวันที�ครบกําหนดชําระค่างวดโดยไม่คาํ นึงว่าจะเก็บเงินได้หรื อไม่)
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

รายได้ดอกผลจากลูกหนี� เงินให้กู ้ยมื ลูกหนี�สินเชื� อเพื�อการประกอบอาชี พและลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์เป็ นดอกผลที�ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ในทันทีแต่จะทยอยรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ� งเป็ นรายได้ตามสัดส่ วนของระยะเวลาโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
รายได้จากการขายรับรู้เป็ นรายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�งเมื�อได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของความ
เป็ นเจ้าของและการควบคุมในสิ นค้าที�มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว และจะยังไม่รับรู ้เป็ นรายได้หากฝ่ ายบริ หารยังมีการ
ควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที�ขายไปแล้วนั�นหรื อมีความไม่แน่ นอนที�มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจาก
การขายสิ นค้านั�น หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที�เกิ ดขึ�นได้อย่างน่ าเชื� อถือ หรื อมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ�งโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้เงินปั นผลรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ�งในวันที�กลุ่มบริ ษทั มี สิทธิ ได้รับเงินปั นผล ซึ� งตามปกติ ในกรณี เงินปั นผลที�จะ
ได้รับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที�มีการประกาศสิ ทธิ การรับปันผล
รายได้ด อกเบี� ยรั บ รู้ ตลอดช่ ว งเวลาหนึ� ง จากยอดเงิ น ต้น ที� ค งเหลื อ ตามเกณฑ์ สัด ส่ ว นของเวลาโดยคํา นึ งถึ ง อัตรา
ผลตอบแทนที�แท้จริ งหากมีนยั สําคัญ
รายได้ดงั ต่อไปนี�มีการพิจารณาถึงความเสี� ยงและความไม่แน่นอนที�สูงจึ งรับรู ้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 รั บรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน

ภาษี เงินได้ข องงวดปั จจุ บ นั ได้แก่ ภาษีที�ต้องชําระหรื อสามารถขอคื นได้โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนทางภาษี
สําหรับปี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกาศใช้ ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุ งภาษีที�คา้ งชําระในงวด
ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว� 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�เกิดขึ�นจริ งของสิ นทรัพย์และหนี� สินตามบัญชีดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์
จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที�คาดว่าจะจ่ายชําระหนี� สินภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที�มีการประกาศใช้
ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตจะ
มีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากการบันทึกรับรู ้สินทรั พย์ดงั กล่ าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารมี ความจําเป็ นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�กระทบต่อรายได้ รายจ่ าย สิ นทรัพย์ และหนี� สิน เพื�อประโยชน์ในการกําหนดมู ลค่า
ของสิ นทรัพย์ หนี� สิน ตลอดจนหนี� สินที�อาจเกิดขึ� น ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื�อเกิ ดขึ�นจริ งจึ งอาจแตกต่างไป
จากที�ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ การปรับประมาณการ
จะบัน ทึกในงวดบัญชี ที�การประมาณการดังกล่ าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั�นๆ
และจะบันทึกในงวดที�ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปั จจุบนั และอนาคต
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ทั�งนี� ประมาณการและข้อสมมติฐานที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินนี� ซ� ึงอาจมีความไม่แน่นอนที�สําคัญมาเกี�ยวข้อง
ได้แก่
 ค่าเผื�อการด้อยค่าของลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น
 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าที�มีไว้เพื�อขายและสิ นทรัพย์รอการขาย
 ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
 อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ สิ นทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้เช่า
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
 ข้อพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและอัตราคิดลดของหนี�สินตามสัญญาเช่า
 สมมติฐานที�ใช้ในการคํานวณประมาณการหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
 จํานวนเงินและงวดบัญชีที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และจํานวนเงินของ
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
 มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น หนี� สินทางการเงินและเครื� องมื อทางการเงิน
อื�นๆ
ในส่ วนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื� อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม บริ ษทั
ยังคงติดตามสถานการณ์และประเมิ นผลกระทบจากเรื� องดังกล่ าวอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี สถานการณ์
COVID-19 นั�นมี ยงั คงความไม่แน่นอนสู งและอาจส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมในการดําเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการประมาณการและใช้ดุลยพินิจเพื�อประเมิ นมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี� สินหรื อประมาณการ
หนี�สิน และหนี�สินที�อาจเกิ ดขึ�นในงบการเงินซึ� งอาจเปลี�ยนแปลงไปได้ตามการประเมิ นสถานการณ์ COVID-19 ในแต่
ละช่วงเวลาของฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
กําไรต่อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญ ถัวเฉลี�ยถ่วง
นํ�าหนักที�ออกในระหว่างปี
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
4.

รายการบัญชีกบั บุคคลและกิจการที�เกีย� วข้องกัน

บุคคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้องกัน หมายถึ ง บุค คลหรื อกิจ การที�อยู่ภายใต้การควบคุม ของบริ ษทั หรื อสามารถควบคุ ม
บริ ษทั ทั�งทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญในการตัดสิ นใจด้านการเงินหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์กบั บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็ นดังนี�
ชื�อบริ ษทั / บุคคล
บริษทั ทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั สิ นทองหล่อ จํากัด
บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด

บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด

บริ ษทั ทีเค โบรคเกอร์ 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

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

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และมีผถู้ ือหุ น้
และกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย

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
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ชื�อบริ ษทั / บุคคล
บริษทั ทีเ� กีย� วข้ องกัน
บริ ษทั โตโยต้าปทุมธานี
ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า จํากัด
บริ ษทั นภัส จํากัด
บริ ษทั ฐิติพล จํากัด
บริ ษทั ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จํากัด

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

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ประเภทธุ รกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

ขายรถยนต์และให้บริ การที�
เกี�ยวข้อง
ขนส่งรถจักรยานยนต์
ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์
ขายเครื� องคอมพิวเตอร์และ
ให้บริ การเกี�ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผลิตเบียร์จาํ หน่ายในประเทศ
-

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกัน
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
รายได้ค่าส่งเสริ มการขาย
รายได้ค่าเช่า
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
ค่าเช่า (สัญญาระยะสั�น) และค่าบริ การ
ค่าบริ หารงาน

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 และ 9 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
ราคาทุน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
33
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันธัทีนวาคม
� 31 ธั2564
นวาคม
2564 และ 2563
วันที่ 31
และ 2563
บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
รายการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื�น
ค่าบริ การ
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารที�สาํ คัญ
ซื� อยานพาหนะเพื�อให้เช่าซื� อ
ซื� ออุปกรณ์สาํ นักงาน
ซื� อระบบโปรแกรม
ขายอุปกรณ์สาํ นักงาน
ขายสิ นทรัพย์รอการขาย (รถยึด)

นโยบายการคิดราคา
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
MOR - 3% สําหรับในประเทศและร้อยละ 6 ต่อปี สําหรับต่างประเทศ
จํานวนเงินตามที�ตกลงร่วมกัน
ราคาตลาด
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที�ตกลงร่ วมกัน

รายการบัญชีที�เกิดขึ�นกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
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

106
-

97
-

432

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
-

-

33,002

31,878

126

-

-

432

-

-

-

-

18,254

30,773

-

-

42
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่ าเช่ า (สั ญญาระยะสั�น) และค่าบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
จํานวนเงินขั�นต้ น (ค่าเช่ า) ที�จ่ายชําระของ
หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ 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
ดอกเบีย� จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กรรมการ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

13,108
13,108

13,447
13,447

864
13,108
13,972

864
13,447
14,311

20,094
1,800
21,894

20,177
1,800
21,977

20,094
1,800
21,894

20,177
1,800
21,977

7,912

8,100

6,348

6,660

3,250

3,170

3,250

3,170

2,168

6,005

2,154

5,943

7,474

8,744

5,443

7,055

25,989
25,989

25,801
25,801

135,112
24,805
159,917

128,808
24,556
153,364

2,569
2,626
182
5,377

18,089
1,745
96
19,930

17,405
2,626
182
20,213

-

380
1,745
96
2,221

35
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
พันบาท

ค่ าตอบแทนผู้บริหารทีส� ําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
ซื�อยานพาหนะเพื�อให้ เช่ าซื�อ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ซื�ออุปกรณ์ สํานักงาน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ซื�อระบบโปรแกรม
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์ สํานักงาน
บริ ษทั ย่อย
ขายสิ นทรัพย์ รอการขาย (รถยึด)
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

32,292
582
32,874

33,157
986
34,143

32,292
582
32,874

80,866

67,433

442

819

-

-

-

-

-

819

442

770

-

33,157
986
34,143

385

83

467

-

-

ยอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
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

2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

1,737

1,481

-

-

-

-

82

305

-

-

3,480

4,988
36
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

พันบาท
งบการเงินรวม

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั�น
บริ ษทั ย่อย (ดอกเบี�ยร้อยละ 2.875 ร้อยละ 6
และร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2564 และร้อยละ
2.875 ถึงร้อยละ 3.875 ร้อยละ 6 และร้อยละ
9 ต่อปี ในปี 2563)
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
เจ้ าหนีซ� ื�อทรัพย์ สิน
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั� น
บริ ษทั ย่อย (ดอกเบี�ยร้อยละ 2.875 ต่อปี ในปี
2564 และร้อยละ 2.875 ถึงร้อยละ 3.875 ต่อปี
ในปี 2563)
กรรมการ (ดอกเบี�ยร้อยละ 6 ต่อปี )
รวม
รวม
หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ า - สุ ทธิ
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

2564

2563

-

-

216,420
219,982

449,420
454,713

-

-

1,630

1,428

11,057
11,057

1,117
1,117

12,514
825
13,339

11,261
835
12,096

5

273

5

273

11,062

36,000
36,000
37,390

673,190
673,190
688,164

590,190
590,190
603,987

21,163
900
22,063

41,401
2,700
44,101

21,163
900
22,063

41,401
2,700
44,101
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

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

31 ธันวาคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั� นจากบุคคล
ที�เกี�ยวข้ องกัน
กรรมการ

36,000

31 ธันวาคม 2563
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั� นแก่ บริษทั ย่อย
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

งบการเงินรวม (พันบาท)
เพิม� ขึ�น
ลดลง

-

36,000

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
เพิม� ขึ�น
ลดลง

31 ธันวาคม 2564

-

31 ธันวาคม 2564

157,181
144,000
121,000

10,000

144,000
99,000

157,181
32,000

27,239
449,420

10,000

243,000

27,239
216,420

590,190

142,000

59,000

673,190

บริ ษทั เป็ นผูค้ � าํ ประกัน (1) วงเงินสิ นเชื� อประเภทเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่งของ Suosdey Finance
PLC. จํานวน 8.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีการเบิกเงินกูย้ มื ดังกล่าว) และวงเงินสิ นเชื�อ
ประเภทเงิ น กู้ยืม ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ช ย์ส ามแห่ ง ของบริ ษ ัทย่ อยดัง กล่ า วรวมจํา นวน 31.3 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วประมาณ 22.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และ
(2) วงเงิ นสิ นเชื� อประเภทเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ�งของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. จํานวน
17,000 ล้านกีบ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีการเบิกเงินกูย้ มื ดังกล่าว) และวงเงินสิ นเชื�อ
ประเภทเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ� งของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวรวมจํานวน 8,000 ล้านกีบ (ณ วันที� 31
ธันวาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้วประมาณ 5,600 ล้านกีบ) ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมการคํ�า
ประกันวงเงินสิ นเชื�อระหว่างกัน

38
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

นอกจากนี� (1) ในที�ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื�อวันที� 9 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารได้มีมติอนุมัติให้บริ ษทั
เป็ นผูค้ � าํ ประกันวงเงินกู้ยืม จากธนาคารพาณิ ชย์อีกแห่ งหนึ� งของ Suosdey Finance PLC. จํานวน 10 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา ซึ� ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีการเบิกเงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วประมาณ 1.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ�าประกันวงเงินสิ นเชื�อระหว่างกัน และ (2) ในที�ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื�อวันที� 25
พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เป็ นผูค้ � าํ ประกันวงเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ� ง
ของ Sabaidee Leasing Co., Ltd. เพิม� เติมจํานวน 46,300 ล้านกีบ (ตามสัดส่วนการถื อหุ้น) ซึ� ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มี ก ารเบิ ก เงิ นกู ้ยืม ดังกล่ าวแล้ว ประมาณ 29,038 ล้านกี บและไม่ มี การคิด ค่ า ธรรมเนี ย มการคํ�าประกันวงเงิน สิ น เชื� อ
ระหว่างกัน
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดและสินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝากประจํากับธนาคาร
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
17,490
141,254

2563
15,893
262,301

522,906

1,434,946

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
12,863
12,202
19,859
39,488

เงินสด
บัญชี กระแสรายวัน (ไม่มีดอกเบี�ย)
เงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
(อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.125
ต่อปี ถึงร้อยละ 1.125 ต่อปี ในปี
2564 และอัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.05
ต่อปี ถึงร้อยละ 0.625 ต่อปี ในปี
2563)
เงินฝากประจํากับธนาคาร
(อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.5 ต่อปี ในปี
2563)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด

681,650

1,813,140

524,253

1,531,513

เงินฝากประจํา 6 เดือนกับธนาคาร
(อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.55 ต่อปี ถึง
ร้อยละ 0.7 ต่อปี ในปี 2564 และ
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.55 ต่อปี
ในปี 2563)

1,900,000

400,000

1,900,000

400,000

-

100,000

491,531

-

1,379,823

100,000
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
6.

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 ค่าเผือ� การด้อยค่าสําหรับ ผล
ขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะ
เกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

5,758,653
60,119
( 1,653,079)
4,165,693

3,190,135
60,119
( 1,078,598)
2,171,656

( 353,329)
3,812,364

( 251,550)
1,920,106

รวม

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

2,568,518
( 574,481)
1,994,037

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

( 101,779)
1,892,258

( 518,821)
4,268,588

( 365,539)
2,645,325

( 153,282)
1,623,263

ระยะยาว

ระยะยาว

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

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

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

รวม

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว

3,878,988
38,010
( 1,161,131)
2,755,867

2,106,704
38,010
( 732,906)
1,411,808

1,772,284
( 428,225)
1,344,059

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

( 280,198)
2,475,669

( 190,283)
1,221,525

( 89,915)
1,254,144

( 458,723)
2,941,791

( 320,604)
1,813,616

( 138,119)
1,128,175
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อแยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นได้ดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี� ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี� ยงด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

2564

2563

3,447,244

3,592,232

2,198,163

2,351,934

430,116

758,239

357,616

694,741

288,333
4,165,693

436,938
4,787,409

200,088
2,755,867

353,839
3,400,514

( 353,329)
3,812,364

( 518,821)
4,268,588

( 280,198)
2,475,669

( 458,723)
2,941,791

กลุ่มบริษทั พิจารณาการตั�งค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
และลู กหนี� เงิ นให้กู้ยืม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที� 9 เรื� อง
เครื� องมื อทางการเงิ น ทั�งนี� แนวทางดังกล่าวไม่เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิ ทางบัญชี เกี�ยวกับการตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ
ของธุ รกิจ Consumer Finance ที�สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
ร่ วมกับสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2547 เนื�องจากกลุ่มบริ ษทั สามารถบังคับเอา
หลักประกันซึ� งได้แก่ รถจักรยานยนต์และรถยนต์คืนจากลูกหนี� ได้บางส่ วน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี ค่า
เผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้า นเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นประมาณร้ อยละ 8.48 (ร้อยละ 10.17 สําหรับเฉพาะ
บริ ษทั ) ของยอดรวมลูกหนี� ตามสัญญาเช่ าซื�อก่อนหักค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น
และร้อยละ 13.19 (ร้อยละ 15.32 สําหรับเฉพาะบริ ษทั ) ของยอดรวมลูกหนี�เงินให้กูย้ ืม (ดูหน้า 42 และ 43) ก่อนหักค่า
เผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�น
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัป
ด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ระกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
วันทีหมายเหตุ
่ 31 ธันวาคมป2564
และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม

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

งบการเงินรวม (พันบาท)

รวม
117,948
( 3,173)
114,775

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
100,678
( 1,774)
98,904

( 15,139)
99,636

( 14,655)
84,249

ระยะยาว
17,270
( 1,399)
15,871
(

484)
15,387

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
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

( 42,259)
278,244

( 38,401)
229,345

( 3,858)
48,899

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)

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

รวม
98,211
(
67)
98,144

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี
92,021
(
67)
91,954

( 15,035)
83,109

( 14,581)
77,373

ระยะยาว
6,190
6,190
(

454)
5,736
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี�เงินให้กยู้ มื แยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นได้ดงั นี�
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี� ยงด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี� ยงด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

68,375

251,130

54,831

233,330

29,905

51,303

27,671

50,213

16,495
114,775

37,842
340,275

15,642
98,144

36,960
320,503

( 15,139)
99,636

( 42,561)
297,714

( 15,035)
83,109

( 42,259)
278,244

ลู กหนี� เงิ นให้กู้ยืม ตามที�แ สดงข้า งต้นครบกํา หนดชํา ระเป็ นรายเดื อนด้ว ยจํานวนเงินเดื อนละเท่า ๆ กัน ทั�งนี� ลู กหนี�
ดังกล่าวข้างต้นมีลกั ษณะของสัญญาที�มีความเกี�ยวโยงและต่อเนื�องกันกับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ลูกหนี� Nano Finance

งบการเงินรวม (พันบาท)

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

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

รวม

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว

47,229
( 7,531)
39,698

41,210
( 6,957)
34,253

6,019
( 574)
5,445

30,983
( 6,854)
24,129

21,058
( 5,580)
15,478

9,925
( 1,274)
8,651

( 2,839)
36,859

( 2,660)
31,593

( 179)
5,266

( 270)
23,859

( 183)
15,295

(

87)
8,564

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี� Nano Finance แยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นได้ดงั นี�
งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
2563
ลูกหนี�ที�ไม่มีการเพิม� ขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ที�มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต (Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

(

34,038

24,076

2,749
2,911
39,698

15
38
24,129

2,839)
36,859

(

270)
23,859
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินรวม (พันบาท)

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

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2564
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ�งปี

ระยะยาว

รวม

2563
ส่ วนที�ครบ
กําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี

ระยะยาว

869
( 11)
858

869
( 11)
858

-

1,319
( 149)
1,170

1,319
( 149)
1,170

-

( 336)
522

( 336)
522

-

(

(

-

48)
1,122

48)
1,122

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี�ไมโครไฟแนนซ์แยกตามประเภทการจัดลําดับขั�นได้ดงั นี�
งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
ลูกหนี�ท�ไี ม่มีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี� ยง
ด้านเครดิต (Performing)
ลูกหนี�ท�มี ีการเพิ�มขึ�นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี�ยง
ด้านเครดิต (Under-performing)
ลูกหนี�ท�มี ีการด้อยค่าด้านเครดิต (Credit-impaired)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
สุ ทธิ

2563

-

974

-

196

858
858
( 336)
522

-

1,170
( 48)
1,122

ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย ลาวและกัมพูชาซึ� งดําเนินธุ รกิจให้สินเชื�อแก่ลูกค้ารายย่อยได้ออกและ
ดําเนิ นมาตรการต่างๆ ตามเจตจํานงของภาครัฐของแต่ละประเทศเพื�อบรรเทาผลกระทบที�มีต่อลูกหนี� จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 โดยให้ความช่ วยเหลือและผ่อนปรนเกี� ยวกับการจ่ายชําระเงิ นต้นและดอกเบี�ยที�เกี� ยวข้องให้แก่ ลูกหนี�
ตามสัญญาเช่ าซื� อ ลูกหนี�เงิ นให้กู้ยมื และลูกหนี� สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบอาชีพ (nano finance) บางส่ วนที�มีสถานะหนี� คง
ค้างอยูใ่ นกรอบของนโยบายที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาํ หนดไว้ ทั�งนี� มาตรการดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การหยุดพักชําระค่างวด
(เงินต้นและดอกเบี�ย) เป็ นระยะเวลาสามเดือน การลดยอดผ่อนชําระค่างวดลงให้อยูใ่ นระดับขั�นตํ�าที�กาํ หนด และการให้ส่วนลด
พิเศษเพิ�มเติมจากอัตราปกติสาํ หรับลูกหนี� ท�ตี อ้ งการปิ ดยอดคงค้างของบัญชีก่อนกําหนด เป็ นต้น
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
7.

ลูกหนีก� ารค้าอื�น

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

2564
12,451

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
12,111
25,163

2563
25,865

สิ นทรั พย์รอการขาย - สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม

ยอดคงค้างไม่เกินหนึ�งปี
ยอดคงค้างเกินหนึ�งปี
รวม
หัก ค่าเผื�อการลดมูลค่า
สุ ทธิ
9.

2564
48,105
2,175
50,280
( 16,618)
33,662

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

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
41,866
80,891
2,175
4,479
44,041
85,370
( 14,735)
( 28,746)
29,306
56,624

เงินฝากกับสถาบันการเงินที�มีภาระคํา� ประกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 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 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศสองแห่ งได้ฝากเงินจํานวนรวมประมาณ 9.7 ล้านบาท
และ 9.3 ล้านบาท ตามลําดับ ไว้กบั ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื�อเป็ นหลักประกันสําหรับการลงทุนจัดตั�งบริ ษทั
และดําเนินธุ รกิจในประเทศนั�นๆ เงินฝากดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี
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บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึ�งบันทึกโดยวิธรี าคาทุน - สุ ทธิ

บริ ษทั ซี .วี.เอ. จํากัด
บริ ษทั ชยภาค จํากัด
บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
บริ ษทั ทีเค โบรคเกอร์ จํากัด
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
(ประเทศลาว)
Suosdey Finance PLC.
(ประเทศกัมพูชา)
Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd.
(ประเทศพม่า)
รวม
หัก ค่าเผื�อการด้อยค่า
สุ ทธิ

ทุนที�ชาํ ระแล้ว (พันบาท)
2564
2563
50,000
50,000
40,000
40,000
50,000
50,000
3,000
-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ร้อยละของการถือหุ น้ ทางตรง
2564
2563
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
-

ราคาทุนของเงินลงทุน (พันบาท)
2564
2563
49,993
49,993
43,993
43,993
49,997
49,997
3,000
-

58,013

58,013

73.77*

73.77*

42,001

42,001

132,209

132,209

99.95

99.95

132,145

132,145

4,705

4,705

99.00

99.00

4,658
325,787
( 4,658)
321,129

4,658
322,787
322,787

*ร้ อยละของการถื อหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อมรวมกันผ่านบริ ษ ทั ย่อยอี กสองแห่ ง (ซึ� งบริ ษทั ถื อหุ ้นร้อยละ 99.99)
เท่ากับร้อยละ 86.89
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 นการเพิม� ทุน
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
ในที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื�อวันที� 23 เมษายน 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิการเข้าซื� อกิ จการของบริ ษทั เอกชนแห่ ง
หนึ�งซึ� งดําเนินธุรกิจ Microfinance ที�ประเทศพม่าโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างขั�นตอนของการพิจารณามูลค่าที�
เหมาะสมในการซื� อกิ จการ ต่อมาในที�ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื� อวันที� 26 เมษายน 2564 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิ ให้
เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางประการในส่ วนที�เกี� ยวข้องกับสัดส่ วนการถือหุ ้นสําหรับแผนการเข้าซื� อกิ จการดังกล่าวเพื�อ
เป็ นบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ�ง
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํป
ากัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
น
(ต่
อ
)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั�งบริ ษทั ย่อย
อีกแห่ งหนึ� งซึ� งได้แก่ บริ ษทั ทีเค โบรคเกอร์ จํากัด เพื�อประกอบธุ รกิ จนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ� งต่อมาเมื�อวันที� 13
สิ งหาคม 2564 บริษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกจัดตั�งขึ�นและจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดภายใต้กฏหมายของประเทศไทยด้วย
ทุนจดทะเบียนจํานวน 3 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 30,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) บริ ษทั ถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 99.99 และส่ วนที�เหลือถูกถือโดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวม 3 ท่าน
ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกการเพิ�มทุน
จดทะเบียนของ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. เพื�อรองรับการขยายธุ รกิ จเป็ นจํานวนเงิน 1,320 ล้านจ๊าด
(ประมาณ 33 ล้านบาท) ตามมติเดิมของที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 9 พฤศจิกายน 2560 โดยในปี 2564 ฝ่ าย
บริ หารได้ป ระเมิ นสถานการณ์แ ละพิ จ ารณาตั�ง ค่ า เผื� อ การด้อ ยค่ า สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ใน Mingalaba Thitikorn
Microfinance Co., Ltd. เต็มจํานวน (ประมาณ 4.66 ล้านบาทซึ� งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สําหรับปี 2564) เนื�องจากมีผลขาดทุนเกินทุนโดยฝ่ ายบริ หารพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดที�คาดการณ์ว่าจะ
ได้รับจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
11. เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กจิ การอื�น - สุ ทธิ

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

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
2564
2563
60,196
25,752
( 58,781)
1,415
25,752

บัญชี ดงั กล่าวประกอบด้วย (1) เงินให้กูย้ มื ชนิ ดไม่มีหลักประกันแก่ตวั แทนจําหน่ายจํานวน 21 รายในปี 2564 และ 28
รายในปี 2563 เงินให้กูย้ ืมนี� มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ 9 ต่อปี ในปี 2564 และ 2563 และมี กาํ หนดชําระคืนในระหว่างปี
2565 ถึงปี 2566 และ (2) เงินให้กูย้ มื ชนิ ดมีหลักประกันจํานวน 40 ล้านบาทแก่บริ ษทั ที�ไม่เกี�ยวข้องกันในประเทศแห่ ง
หนึ�งซึ� งดําเนินธุ รกิ จเกี�ยวกับการให้บริ การติดตั�งระบบสายพานลําเลี ยงสัมภาระพร้ อมเชื� อมต่อกับระบบตรวจจับวัตถุ
ระเบิดภายในท่าอากาศยาน โดยคิดดอกเบี�ยร้อยละ 8 ต่อปี และมี กาํ หนดชําระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ� งเงิน
ให้กยู้ มื นี�ได้รับอนุมตั ิในที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 9 พฤศจิกายน 2564
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

12. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

38
19

24,164
19
24,183
19
24,202

12,617
12,617

24,221
24,221
24,221

12,617
12,617
12,617

ที�ดิน

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

68,086
54,281

276,968
17,583
(
39)
294,512
16,840
( 560)
310,792

347,954
861
(
40)
13,823
362,598
3,040
( 565)
365,073

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารบนที�ดินเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (ต่และ
อ) 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

29,107
22,747

122,447
13,552
( 3,351)
132,648
11,202
( 687)
143,163

156,012
7,517
( 3,760)
1,986
161,755
5,416
( 1,261)
165,910

19,609
12,490

91,071
9,594
( 1,474)
99,191
7,542
( 11,665)
95,068

120,312
( 1,512)
118,800
527
( 11,769)
107,558

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

2,438
1,788

7,951
827
8,778
650
9,428

11,216
11,216
11,216

ยานพาหนะ
ให้เช่า

373

-

4,928
10,881
(15,809)
373
373

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

49

131,895
104,315

522,601
41,575
( 4,864)
559,312
36,253
( 12,912)
582,653

677,260
19,259
( 5,312)
691,207
9,356
( 13,595)
686,968

รวม
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ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่วนทีจ� าํ หน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
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

บริ ษทั ฐิ ติกร จํวันาทีกั่ ด31 (มหาชน)
ษทั ย่ อย
ธันวาคม 2564และบริ
และ 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

55,428
39,860

267,380
22,803
( 39)
290,144
15,669
( 559)
305,254

328,018
1,799
( 40)
15,795
345,572
107
( 565)
345,114

24,634
19,133

113,805
10,547
( 3,351)
121,001
8,966
( 643)
129,324

141,042
8,338
( 3,760)
15
145,635
3,974
( 1,152)
148,457

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

11,777
6,894

78,212
7,081
( 1,465)
83,828
4,883
( 11,619)
77,092

97,069
( 1,464)
95,605
( 11,619)
83,986

ยานพาหนะ
ใช้งาน

-

-

4,929
10,881
( 15,810)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

99,641
73,689

474,688
40,431
( 4,855)
510,264
29,518
( 12,821)
526,961

594,151
21,018
( 5,264)
609,905
4,081
( 13,336)
600,650

รวม
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 454.5 ล้านบาท และ 443.4 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่วนของเฉพาะบริ ษทั 422.5
ล้านบาทและ 411.3 ล้านบาท ตามลําดับ)
13. สิ นทรั พย์สิทธิการใช้ - 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
เพิม� ขึ�น
ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที�ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื� อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที�ลดลง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

-

147,113
( 390)
146,723
31,042
( 2,529)
175,236

-

120,622
( 390)
120,232
24,900
( 2,102)
143,030
-

45,908
( 333)
45,575
46,049
( 1,397)
90,227

39,236
( 333)
38,903
38,941
( 1,119)
76,725

101,148
85,009

81,329
66,305
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
14. สิ นทรั พย์ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ

ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ�
สิทธิ การเช่า
ซอฟท์แวร์

รวม

9,815
9,815
9,815

68,133
1,057
69,190
403
69,593

77,948
1,057
79,005
403
79,408

9,456
200
9,656
74
9,730

59,265
4,198
63,463
2,610
66,073

68,721
4,398
73,119
2,684
75,803

159
85

5,727
3,520

5,886
3,605
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (พันบาท)
ค่าลิขสิ ทธิ�
สิ ทธิ การเช่า
ซอฟท์แวร์
รวม
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ซื� อเพิม�
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

7,794
7,794
7,794

65,052
65,052
65,052

72,846
72,846
72,846

7,434
200
7,634
74
7,708

58,331
2,527
60,858
1,633
62,491

65,765
2,727
68,492
1,707
70,199

160
86

4,194
2,561

4,354
2,647

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั ซึ� งตัดค่าตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 68.2 ล้านบาทและ 62.4 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั 65.6 ล้าน
บาทและ 62.2 ล้านบาท ตามลําดับ)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ระกอบงบการเงิ
วันหมายเหตุ
ที่ 31 ธันวาคมป2564
และ 2563 น (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

15. สิ นทรั พย์ที�มีไว้เพื�อให้เช่ าและสินทรัพย์ ทไี� ม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
บริ ษัทย่อยในประเทศแห่ งหนึ� งมีสินทรัพย์ที�มีไว้เพื�อให้เช่ าซึ� งประกอบด้วยที� ดินและอาคารที� บริ ษทั ย่อ ยโอนมาจาก
สิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2556 ด้วยมูลค่าตามบัญชี ซึ� งมีรายละเอียดดังนี�

ยอดคงเหลือ ณ
วันที� 31 ธ.ค. 2563
ทุน
ที�ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
รวมทุน
ค่ าเสื� อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
สุ ทธิ

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

ยอดคงเหลือ ณ
วันที� 31 ธ.ค. 2564

12,800
8,075
20,875

-

-

-

12,800
8,075
20,875

3,167
17,708

404

-

-

3,571
17,304

ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.4 ล้านบาท
ราคาประเมินสิ นทรัพย์ที�มีไว้เพือ� ให้เช่าล่าสุ ดที�ประเมินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระซึ�งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลูเอชัน� แอนด์
คอนซัลแทนท์ส จํากัด โดยวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานในเดื อนธันวาคม 2563 มีมูลค่า
ประมาณ 39.4 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ท�ีไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงานประกอบด้วยที�ดินและอาคารพาณิ ชย์ที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศข้างต้น
ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานชัว� คราว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีมูลค่าตามบัญชี รวมประมาณ 14.3 ล้านบาท (ส่ วน
ของเฉพาะบริ ษทั มีมูลค่าตามบัญชี ประมาณ 5.7 ล้านบาท) ทั�งนี� ราคาประเมินสิ นทรัพย์ล่าสุ ดที�ประเมินโดยผูป้ ระเมิ น
ราคาอิ สระ ซึ� งได้แก่ บริ ษทั เดอะแวลู เอชั�น แอนด์ คอนซัล แทนท์ส จํา กัด โดยวิ ธี เ ปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Market
Approach) ตามรายงานในเดื อนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 85.6 ล้านบาท (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มี มูลค่า
ประมาณ 39.9 ล้านบาท)
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

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

2564
1,688
86,766
88,454

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
1,688
233
1,688
233

2563
233
154,613
154,846

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินหลายแห่งซึ� งประกอบด้วย

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

2564
188.0
2,145.0
8.5
63,300.0

2563
188.0
2,145.0
8.1
17,000.0

เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 2.94 ถึงร้อยละ 5.75 ต่อปี ในปี 2564 และร้อยละ 3.05 ถึ งร้อยละ 5.95 ต่อ
ปี ในปี 2563 นอกจากนี� บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขของวงเงินกูย้ ืมตามที�กาํ หนดไว้ซ� ึ งรวมถึ งการรั กษาอัตราส่ วน
หนี�สินต่อส่ วนทุนในอัตราไม่เกิ นกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชีขา้ งต้นบางส่วนคํ�าประกันโดยกรรมการบางท่านของกลุ่มบริ ษทั
วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่ งคํ�าประกันโดยบัญชี เงินฝากประจําตามที�กล่าวในหมายเหตุ 9
17. เงินกู้ยืมระยะยาว - สุ ทธิ

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

งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
2563
391,538
250,069
( 240,382)
( 196,297)
151,156
53,772
55
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัดป(มหาชน)
และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ระกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
วันทีหมายเหตุ
่ 31 ธันวาคมป2564
และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (1) บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชามีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้างกับธนาคารต่างประเทศ
สี� แห่งและสามแห่ง ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินรวม 11.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 8.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ตามลําดับ (วงเงินรวม 43.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ณ สิ�นปี 2564) ซึ� งคํ�าประกันเต็มจํานวนโดยบริ ษทั เงินกูย้ มื นี� มี
อัตราดอกเบี�ยสู งกว่า LIBOR ร้อยละ 2.5, 2.75 และ 3.75 ต่อปี โดยดอกเบี�ยครบกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาสส่วนเงิน
ต้นครบกําหนดชําระในระหว่างปี 2565 จนถึงปี 2567 และ (2) บริ ษทั ย่อยในประเทศลาวมีเงินกูย้ ืมระยะยาวคงค้างกับ
ธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ�งเป็ นจํานวนเงินรวม 5,600 ล้านกี บและ 200 ล้านกีบ ตามลําดับ ภายใต้วงเงินกูย้ มื จํานวน
8,000 ล้านกีบ ซึ� งคํ�าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยบริ ษทั เงินกูย้ มื นี� มีอตั ราดอกเบี�ยสู งกว่า LIBOR ร้อยละ 4 ต่อปี
โดยดอกเบี�ยครบกําหนดชําระเป็ นรายไตรมาสส่ วนเงินต้นครบกําหนดชําระในปี 2566
18. หนีส� ิ นตามสัญญาเช่ า
พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
หนี�สินตามสัญญาเช่า
- ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
45,575
- ครบกําหนดชําระภายในสองถึงห้าปี
27,398
รวม
72,973
หัก ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
( 3,703)
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ จากดอกเบี�ยรอตัดบัญชี
69,270
หัก ส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
( 43,162)
สุ ทธิ
26,108

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

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
38,729
17,859
56,588
( 2,590)
53,998
( 36,949)
17,049

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

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายจากสัญญาเช่า (จํานวนเงินขั�นต้นของค่าเช่ า) ในงบการเงิน
รวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 48.0 ล้านบาทและ 46.7 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 41.1 ล้านบาทและ 40.8 ล้านบาท ตามลําดับ
กลุ่ ม บริ ษทั มี รายจ่า ยค่า เช่ าสําหรับสัญ ญาเช่ าระยะสั�นสําหรับปี 2564 และ 2563 ซึ� งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ� งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบการเงินรวมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.7 ล้านบาทและ 4.0 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั มีจาํ นวนเงินปี ละประมาณ 0.9 ล้านบาท
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ดอกเบี�ยจ่ายตัดบัญชีสาํ หรับปี 2564 และ 2563 ซึ� งแสดงรายการเป็ นส่ วนหนึ� งของต้นทุนทางการเงินในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมมี จาํ นวนเงินประมาณ 4.9 ล้านบาท และ 5.8 ล้านบาท ตามลําดับ (สําหรั บเฉพาะบริ ษัทมีจ าํ นวนเงิ น
ประมาณ 4.0 ล้านบาทและ 4.9 ล้านบาท ตามลําดับ)
19. หุ้นกู้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ช่วงเวลาจ่าย
อัตราดอกเบี� ย
จํานวนหน่วย
ดอกเบี� ย
(หน่วยละ 1,000 บาท)
ต่อปี (ร้อยละ)
ทุกครึ� งปี
2.27
600,000
ทุกไตรมาส
2.64
70,000
ทุกครึ� งปี
2.70
400,000

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

พันบาท
2564
400,000
400,000
( 400,000)
-

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

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ป็ นจํานวนเงินรวม 7,450 ล้าน
บาทซึ� งได้รับอนุมตั ิโดยที�ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในเดือนกันยายน 2560 เมษายน 2561 และเมษายน 2562
ภายใต้ขอ้ กําหนดของการออกหุน้ กู ้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้ซ� ึ งรวมถึงการรักษาอัตราส่ วนหนี� สินต่อ
ส่ วนทุนในอัตราไม่เกินกว่า 7:1 เท่าสําหรับงบการเงินประจําปี เฉพาะบริ ษทั
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
20.

หนีส� ิ นผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากประมาณการหนี� สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ� งผ่านการประเมินข้อมูล
และคํานวณใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยในปี 2563 รายการเคลื�อนไหวของหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงานสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี�
พันบาท

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

งบการเงินรวม
2564
2563
31,891
36,625
2,339
2,933
588
674
5,312
2,927
8,919
(19,583)
(13,653)
15,235
31,891

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
26,081
30,919
2,074
2,543
520
571
4,566
2,594
7,680
(15,860)
(12,518)
12,815
26,081

สมมติฐานที�สาํ คัญซึ� งใช้ในการคํานวณหนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามที�แสดงข้างต้นมีดงั นี�
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.50 (ในประเทศไทย) และ 2.10 ต่อปี (ในต่างประเทศ)
อัตราการขึ�นเงินเดือน
ร้อยละ 5.90 (ในประเทศไทย) และ 6.74 ต่อปี (ในต่างประเทศ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 67 ต่อปี (ในประเทศไทย) และ 0 ถึงร้อยละ 22 ต่อ
ปี (ในต่างประเทศ)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในปี 2563 ในงบการเงินรวมประกอบด้วย
(1) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,707 พันบาท (2) ขาดทุนจากการ
ปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 2,589 พันบาทและ (3) กําไรจากการเปลี�ยนแปลงของสมมติ ฐานเชิ ง
ประชากรศาสตร์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 984 พันบาท
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ประกันภัยข้า งต้นในปี 2563 ในงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
ประกอบด้วย (1) ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3,307 พันบาท (2)
ขาดทุนจากการปรับปรุ งประสบการณ์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,159 พันบาทและ (3) กําไรจากการเปลี�ยนแปลงของ
สมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 900 พันบาท
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บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ทั�งนี� การเปลี� ยนแปลงของสมมติ ฐ านที�สําคัญข้างต้น อาจมี ผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลื อของประมาณการ
หนี� สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ� งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคํานวณของนักคณิ 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)

21.

หนี�สินอาจเพิม� ขึ�น (ลดลง) จากการเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�สาํ คัญ (พันบาท)
หากสมมติฐานเพิม� ขึ�น
หากสมมติฐานลดลง
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
( 1,146)

( 1,027)

1,218

1,091

1,447

1,294

( 1,372)

( 1,228)

( 3,387)

( 3,039)

3,808

3,457

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นและสํ ารองตามกฎหมาย

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที�บริ ษทั มหาชนเสนอขายหุ้นสู ง
กว่ามูลค่าหุน้ ที�จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี� ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นี� จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั มหาชนจะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“ทุนสํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
22.

รายได้ อื�น
พันบาท
งบการเงินรวม

หนี�สูญรับคืน
รายได้คา่ บริ การ
รายได้คา่ ติดตาม
รายได้คา่ ปรับชําระเงินล่าช้า
รายได้คา่ ทําสัญญา
รายได้คา่ ธรรมเนียม
กลับรายการโบนัสพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
รายได้คา่ บริ หารจัดการ
อื�น ๆ
รวม
23.

2564
277,598
86,158
77,686
34,013
24,020
16,321
15,492
12,448
35,172
578,908

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
266,897
237,861
84,733
84,749
76,188
95,691
17,919
32,780
13,189
12,767
16,071
25,118
14,825
30,629
39,883
33,002
31,878
31,284
24,870
584,737
585,597

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

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
พันบาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
หนี�สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�
การค้า
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าซ่อมรถยึดและขาดทุนจากการขายรถยึด
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนสิ นค้าที�ขาย
ค่าบริ การระบบเชื�อมต่อ
ค่าจ้างติดตามหนี�
ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการขาย
ลดลง

2564
501,030

2563
613,972

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
415,026
512,540

252,424
144,353
103,717
85,390
34,241
31,296
28,553
-

639,724
139,110
238,401
92,286
73,309
191
28,163
-

134,529
132,016
97,384
70,166
36,249
31,296
25,736
122,984

531,149
124,423
240,395
82,394
66,713
191
25,494
108,664

( 12,274)

( 53,535)

( 14,011)

( 53,681)
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บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

24. ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที�ประกาศใช้ในประเทศไทยและกัมพูชามีอตั ราเดียวกันคือร้อยละ 20 ส่ วนประเทศลาวอัตรา
ร้อยละ 24 และประเทศพม่าอัตราร้อยละ 25
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที�บนั ทึ กเป็ นค่าใช้จ่าย (รายได้) สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
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 - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ที�แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563
81,188
56,097
10,265
10,127

2564
124,672
26,947

2563
94,679
32,593

( 2,562)

( 3,682)

-

-

( 58,293)

( 51,796)

( 56,031)

( 51,528)

90,764
58,627
149,391

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

35,422
50,576
85,998

14,696
913
37,447
53,056

ในปี 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ� งได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีเป็ น
ครั�งแรกจํานวนเงินประมาณ 2.2 ล้านบาทในงบการเงินรวม
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัดป(มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
ระกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
วันทีหมายเหตุ
่ 31 ธันวาคมป2564
และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ประกอบด้วยรายการดังนี�
พันบาท
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
2564
2563

56,190

108,234

59,048

100,199

2,960

5,779

2,563

5,749

3,011
2,239

6,351
-

2,947
-

5,216
-

2564
สิ นทรั พย์ (หนีส� ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัด
บัญชี
ผลกระทบของรายการซึ� งยังไม่สามารถ
ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี (รายได้ทางภาษี)
- ค่าเผื�อการด้อยค่าสําหรับผลขาดทุนด้าน
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
- ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นทรัพย์รอการ
ขาย
- หนี�สินผลประโยชน์ของพนักงานหลัง
ออกจากงาน
- ขาดทุนสะสมทางภาษี
- ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย
- หนี�สิน (สิ นทรัพย์) ตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
รวม

( 222 )
64,178

2,441
122,805

932
( 2,461 )
63,029

2,441
113,605

25. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นเมื� อวันที� 26 เมษายน 2564 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ม ัติให้บริ ษทั จ่ ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2563 แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตราหุ ้นละ 0.42 บาท เป็ นเงินรวม 210 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื�อวันที� 13 พฤษภาคม 2564
ในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื� อวันที� 23 เมษายน 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ม ัติให้บริ ษทั จ่ ายเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2562 แก่ผถู ้ ื อหุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท เป็ นเงินรวม 275 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื�อวันที� 12 พฤษภาคม 2563
62
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บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

26. ข้ อมูลทางการเงินที�สําคัญจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงินและงบกํา ไรขาดทุนเป็ นข้อมู ลทางการเงิ น ที� สําคัญและเป็ นข้อมู ลหลักของกลุ่ มบริ ษทั ซึ� งถู ก
นําเสนอให้กบั ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนิ นงานอย่างสมํ�าเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดําเนิ นงาน
ของส่ ว นงาน อย่า งไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั มี ส่ว นงานดํา เนิ นงานหลัก (ซึ� งเป็ 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 ม าณและกิจกรรมทางธุรกิ จทั�งหมด ส่ วนธุ รกิ จนายหน้าประกันวินาศภัยนั�นยังไม่ได้เริ� มดําเนิ นการใดๆ ดังนั�น
กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้แสดงข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานเชิงผลิตภัณฑ์และลูกค้ารายใหญ่ไว้ในงบการเงินนี�
ข้ อมูลเกี�ยวกับส่ วนงานดําเนินงานตามเขตภูมิศาสตร์
งบการเงินรวม (พันบาท)

รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื� อ
รายได้อ�ืนๆ
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี

ในประเทศ
981,885
599,477
1,581,362
( 1,191,640)
389,722

2564
ต่างประเทศ
388,963
32,052
421,015
( 336,376)
84,639

รวม
1,370,848
631,529
2,002,377
( 1,528,016)
474,361

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

2563
ต่างประเทศ
1,370,307
565,027

รวม
7,356,826
2,000,544

งบการเงินรวม (พันบาท)

สิ นทรัพย์รวมตามส่วนงาน
หนี�สินรวมตามส่ วนงาน

ในประเทศ
5,665,555
739,927

2564
ต่างประเทศ
1,313,424
582,092

รวม
6,978,979
1,322,019

ในประเทศ
5,986,519
1,435,517

รายได้ ดอกผลจากการให้ เช่ าซื �อ - ต่ างประเทศ

ในประเทศกัมพูชา
ในประเทศลาว
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
2563
316,870
383,633
72,093
90,611
388,963
474,244
63
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จําป
กัดระกอบงบการเงิ
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุ
น (ต่อ)
ประกอบงบการเงิ
น (ต่ อ)
วันที่ 31หมายเหตุ
ธันวาคม 2564
และ 2563
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใด ๆ ที�ต� งั อยูใ่ นประเทศอื�นนอกเหนือจากประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชา ลาวและพม่ามี สินทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ� งมี มูลค่าตามบัญชีรวมประมาณ 22.8 ล้านบาท 1.8 ล้านบาทและ 0.1 ล้านบาท ตามลําดับ แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 : 23.9 ล้านบาท 2.1 ล้านบาทและ 0.2 ล้านบาท
ตามลําดับ)
รายได้อื�น ๆ จําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ (ซึ�งเกือบทั�งหมดเกิดขึ�นในประเทศ) ได้รวมรายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้าที�มิใช่
ส่ วนของกิจกรรมหลักทางธุ รกิจซึ�งรายได้ดงั กล่าวมีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายการดังนี�

ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง
ตลอดช่วงเวลาหนึ�ง

งบการเงินรวม (พันบาท)
2564
2563
238,199
262,026
-

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

2564
33,002
16,389
49,391

2563
31,878
24,144
56,022
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

27. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย� วกับเครื� องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
กลุ่ มบริ ษทั มี ความเสี� ยงจากการให้สินเชื� อ จากอัตราดอกเบี�ย และจากอัตราแลกเปลี� ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ทั�งนี� กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการใช้เครื� องมื อทางการเงินที�เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื�อการป้องกัน
ความเสี� ยงหรื อเพื�อใช้ในทางค้าหรื อหากําไรและไม่มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบริ หารความเสี� ยงเกี�ยวกับเครื� องมือ
ทางการเงินที�สาํ คัญในระหว่างปี 2564 และ 2563
ความเสี� ยงจากการให้ สินเชื� อ
ความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อ เกิดจากการที�คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญา ทําให้กลุ่มบริ ษทั เกิดความสู ญเสี ย
ทางการเงินได้ เพื�อป้ องกันความเสี� ยงนี� กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการให้สินเชื�อที�รัดกุม มีการติดตามเร่ งรัดการชําระหนี�จาก
ลูกหนี�อย่างสมํ�าเสมอ มีฐานของลูกค้าที�หลากหลาย มีเงินมัดจํารับ เงินรับชัว� คราว และมี สินทรัพย์ที�ให้เช่าซื� อหรื อเคย
ให้เช่าซื� อเป็ นหลักประกัน (ลูกหนี�เงินให้กยู ้ มื ) ดังนั�น ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายที�จะ
เกิดขึ�นจริ งอย่างมีนยั สําคัญสําหรับเงินฝากธนาคารและจากการเรี ยกเก็บหนี�จากลูกหนี�ต่างๆ เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีท�ีได้
แสดงไว้แล้วในงบการเงินนี�
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�สินตามสัญญาเช่าและหุ้นกูม้ ีอตั ราดอกเบี�ยคงที�ที�ใกล้เคียงหรื ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด
ข้อมูลเกี�ยวกับอัตราดอกเบี�ยและระยะเวลาครบกําหนดที�สาํ คัญได้เปิ ดเผยไว้แล้วในส่วนต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในงบการเงินนี�
ความเสี� ยงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่ ม บริ ษทั มี รายการบัญ ชี บางรายการเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ� งส่ วนใหญ่ เป็ นเงิน ลงทุน ในบริ ษทั ย่อยซึ� งประกอบ
กิจการในต่างประเทศทําให้เกิดความเสี� ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื� อว่าความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนเงินตราต่างประเทศไม่ เป็ นนัยสําคัญเนื�องจากกลุ่ ม
บริ ษทั มีรายการธุรกรรมที�เป็ นเงินตราต่างประเทศไม่มากนักเมื�อเปรี ยบเทียบกับสัดส่ วนของธุ รกรรมโดยรวม จึงไม่ได้มี
การใช้เครื� องมือทางการเงินเพือ� ป้องกันความเสี�ยงดังกล่าวไว้
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
การวัดมูลค่ ายุติธรรม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริ ษทั ไม่มีสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงิ นที� มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั�งที�เกิดขึ� นประจําหรื อเกิดขึ�นไม่ประจํา) ดังนั�น จึงไม่มีขอ้ มูลที�ตอ้ งเปิ ดเผยเกี�ยวกับเทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าและข้อมูลที�บริ ษทั นํามาใช้ในการพัฒนาการวัดมูลค่าต่างๆ
อย่างไรก็ดี สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สาํ คัญซึ� งไม่ได้วดั มูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31
ธันวาคม 2564 และ 2563 มีมูลค่ายุติธรรมที�เกี�ยวข้องดังนี�
รายการในงบการเงิน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
ลูกหนี� สินเชื�อรายย่อยเพื�อการประกอบ
อาชีพ
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื�น
รายการในงบการเงิน
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื� อ
ลูกหนี�เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการอื�น

รายการในงบการเงิน
หุ น้ กู้

มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2564
2563
4,518.8
4,655.0
87.2
242.2
31.5
61.3

21.1
26.9

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ล้านบาท)
2564
2563
2,968.2
3,265.3
69.7
225.2
61.3
26.9
มูลค่ายุติธรรมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ล้านบาท)
2564
2563
400.0
1,074.8

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)

นอกเหนือจากรายการตามที� กล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ใช้ข้อสมมติ ฐานดังต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และหนี� สินทางการเงิน (ข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจํากับธนาคาร เงินฝากกับสถาบันการเงิ นที�มีภาระคํ�าประกัน เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ลูกหนี� และ
เจ้าหนี� การค้า ลูกหนี� และเจ้าหนี�อื�น เงิ นให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืม และหนี� สินตามสัญญาเช่ ามี มูลค่า ตามบัญชี ที�ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างเป็ นสาระสํา คัญเนื� องจากสิ นทรัพย์และหนี� สิน ทางการเงิ น เหล่า นี� จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั� นหรื อมี อตั ราดอกเบี� ยคงที� ที�
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดหรื ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยตลาด
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บริษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

28. ภาระผูกพันตามสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การซึ� งเกี�ยวเนื� องกับสัญญาเช่ าพื�นที�อาคารเพื�อใช้เป็ น
สํานักงานและสาขาโดยมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าบริ การดังนี�

ครบกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ�งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม
29.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
(ล้านบาท)
16.1
5.0
21.1

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที�สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือ การจัดให้มีซ� ึ งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้าง
ของเงินทุนที�เหมาะสมและการดํารงไว้ซ�ึ งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนื� อง
ต่อไปได้ตามปกติ ทั�งนี� กลุ่ ม บริ ษทั ไม่มีการเปลี� ยนแปลงที� สาํ คัญใดๆ เกี� ยวกับนโยบายในการบริ หารจัดการทุนใน
ระหว่างปี 2564 และ 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี�สินต่อทุนเท่ากับ 0.23 : 1.00 และ 0.37 : 1.00 ตามลําดับ
(ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั เท่ากับ 0.31 : 1.00 และ 0.46 : 1.00 ตามลําดับ)
30.

กองทุนสํ ารองเลีย� งชีพของพนักงานซึ�งจดทะเบียนแล้ ว

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ�งได้จดั ให้มีเงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 สํา หรับพนักงานของบริ ษทั บนพื�นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน
ตามข้อบังคับของกองทุน บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่ายเงิ นสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดื อนพนักงาน กองทุนสํารองเลี� ยงชี พ พนักงานจะจ่ า ยเงิน ทุนเลี� ยงชี พแก่พนัก งานตามเงื� อนไขที�ระบุไว้ใ น
ข้อบังคับของกองทุน
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บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

ส่ วนที�กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงินสมทบซึ� งบันทึกเป็ นส่วนหนึ� งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มี จาํ นวนเงินประมาณ 0.3 ล้านบาทและ 0.4 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่ วนของเฉพาะบริ ษทั มี จาํ นวนเงิ น
เดียวกัน)
31.

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ใหม่เพื�อให้สอดคล้อง
และสามารถเปรี ย บเที ยบได้กับ การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2564 โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อส่วนของผูถ้ ือหุ้นที�เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่มีดงั นี�
พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น - เงินฝาก
ประจํากับธนาคาร
32.

งบการเงินรวม
ยอดตามที�
ยอดตามที�
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
1,813,140
2,213,140
400,000

-

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ยอดตามที�
ยอดตามที�
จัดประเภทใหม่
เคยรายงานไว้
1,531,513
1,931,513
400,000

-

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2564 แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงินรวม 250.0 ล้านบาท ซึ� งจะถูกนําเสนอ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั�งถัดไปที�จะเกิดขึ�นในเดือนเมษายน 2565 โดยกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที� 19 พฤษภาคม
2565
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี� ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2565

68
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1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

2. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF
DETROIT, MI., U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาตรี บัญชี CALIFORNIA COLLEGE
OF COMMERCE, CA., U.S.A.
- หลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา
JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ
- ดุษฎีบณ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
- หลักสูตร The Role of the Chairman
Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

2.60

1.89

3.07

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

- เป็นน้อง ดร.ชุมพล และ
นายรักสนิท พรประภา
- เป็นอา น.ส.ปฐมา และ
นายประพล พรประภา

- เป็นน้อง
ดร.ชุมพล พรประภา
- เป็นพี่
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
- เป็นอา น.ส.ปฐมา และ
นายประพล พรประภา

- เป็นบิดา น.ส.ปฐมา
และนายประพล พรประภา
- เป็นพี่ นายรักสนิท และ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2546 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2530 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2523 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

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

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

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สินทองหล่อ จ�ำกัด
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จ�ำกัด
บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี

1.1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ
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- M.B.A. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance)
COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62
สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- 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
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- 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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

52

64

4. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 23 เมษายน 2556

5. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จัดการ/
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO)
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5.51

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

- เป็นบุตร
ดร.ชุมพล พรประภา
- เป็นพี่
นายประพล พรประภา
- เป็นหลาน
นายรักสนิท และ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2564 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงิน (CFO)
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
Mingalaba Thitikorn microfinance Co., Ltd.

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท จีอาร์อีคอมโพสิท จ�ำกัด

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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อายุ
(ปี)

- หลักสูตร Strategic Financial Leadership
Program (SFLP) 2018 Professional
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงบริหาร
เศรษฐกิจสารธารณะ ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (วปส 13) รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร TACL Leadership Development
Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556
สมาคมจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
(วปส3) รุ่นที่ 3/2556
สถาบันวิทยาการประกันภันระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และพานิชย์ (TEPCoT5) รุ่นที่ 5/2555
สถาบันวิทยาการค้า
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program(EDP3) รุ่นที่ 3/2552
สมาคมจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ ที่ 7/2551
- หลักสูตร Director Certification
Program - DCP รุ่นที่ 50/2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- TLCA Professional Delvelopment
Program (TLCA CFO CPD) 2020
ครั้งที่ 1, 4-6 สมาคมจดทะเบียนไทย
- TLCA Professional Delvelopment
Program (TLCA CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 3
สมาคมจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional
Development Program ครั้งที่ 4/2021
สมาคมจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional
Development Program ครั้งที่ 6/2021
สมาคมจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional
Development Program ครั้งที่ 7/2021
สมาคมจดทะเบียนไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2554 - 2561

ช่วงเวลา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จ�ำกัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
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- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและ
การเงิน คณะพาณิชศาตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification
Program - DCP รุ่นที่ 73/2547
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
- หลักสูตร TLCA Leadership
Development Program (LDP)
รุ่นที่ 3/2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
พานิชย์ รุน่ ที่ 7/2557 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 2/2556 (วพน.2)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่นที่ 54/2549
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP1) รุ่นที่ 1/2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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6. นายประพล พรประภา
กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

7. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 25 เมษายน 2562

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

5.11

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-

- เป็นบุตร
ดร.ชุมพล พรประภา
- เป็นน้อง
น.ส.ปฐมา พรประภา
- เป็นหลาน
นายรักสนิท และ
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2554 - 2561

ช่วงเวลา

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ�ำกัด
บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท พรสันติ จ�ำกัด
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
บริษัท ศรีส�ำอาง ซัพพลายเออร์ จ�ำกัด

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
Mingalaba Thitikorn microfinance Co., Ltd.
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
บริษัท เอส.พี.อาคาร จ�ำกัด
บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จ�ำกัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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8. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23 กุมภาพันธ์ 2564

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 69 ปี 2006
- หลักสูตร Role of Compensation
Committee (RCC) รุ่น 8 ปี 2009
- หลักสูตร Role the Chaiman Program
(RCP) รุ่น 23 ปี 2010
- หลักสูตร Financial Instituions
Governance Program (FGP) รุน่ 1 ปี 2010
- หลักสูตร Advance Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 17 ปี 2014
- หลักสูตร Boards that make a difference
(BMD) รุ่น 9 ปี 2019
- หลักสูตร IT Governance and Cyber
Resilience Program (ITG) รุ่น 15 ปี 2020
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program
(Kellogg - ศศินนทร์)
- The Management Development
Program (Wharton School)
- Advanced Security Management
Program Alumni (ASMA.) Class No. 4

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2557 - 2561

2557 - 2562

2560 - 2562

2559 - ม.ค. 2563

ปัจจุบัน
2560 - 2563

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
และการบัญชี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาประธาน
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในกรรมการสภา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

สถาบันรัชต์ภาคย์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บริษัท แปซิฟิค ไพพ์ จ�ำกัด (มหาชน)

สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟ เอ็น เอ้าเล็ท จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
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9. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่น 50)
- รัฐศาสตร์บัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)
- M.A. (International Relations),
The Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง :
ผู้น�ำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�ำนัก ก.พ.
ประจ�ำปี 2554
- หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554 - 2555
- หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555 - 2556
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่น 18 พ.ศ. 2556 - 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
รองปลัด
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
(ระดับ10)
รองอธิบดี
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ผู้บังคับการ
กรรมการ
อนุกรรมาธิการพิจารณาและ
ติดตามสถานการณ์ระหว่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นายกสมาคม
นายเวร (ชั้น 1)
(เจ้าหน้าที่การทูต 3)
เจ้าหน้าที่การทูต 4
เจ้าหน้าที่การทูต 5
เจ้าหน้าที่การทูต 5
เจ้าหน้าที่การทูต 6
เจ้าหน้าที่การทูต 6

2556 - 2560

2564 - ปัจจุบัน

พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536

เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2526

มี.ค. 2563 - 1 มี.ค.64

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2562 - 1 มี.ค. 64

2547 - 2550

2552 - 2555
2552 - 2556
2551 - 2552
2550 - 2551

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

2557 - 2560

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
กรมอาเซียน

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง

คณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วชิราวุธวิทยาลัย
บริษัท Egat International Co., Ltd.
กรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรมสรรพากร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่การทูต 6
เจ้าหน้าที่การทูต 6
เจ้าหน้าที่การทูต 6
เจ้าหน้าที่การทูต 6
เจ้าหน้าที่การทูต 7
อัครราชทูตที่ปรึกษา
(เจ้าหน้าที่การทูต 8)
รองอธิบดี (นักบริหาร 9)
กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9)
กงสุลใหญ่
(นักบริหารการทูต ระดับต้น)
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)
รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ
เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอ�ำนวยการและ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
กรรมการสรรหากรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ปี 2562

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2543

2561 - 2562
ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563

2557 - 2558
2557 - 2559

ม.ค. 2554
ธ.ค. 2554
มี.ค. 2558
มี.ค. 2561
2547 - 2550
2547 - 2550
2555 - 2558
2555 - 2558
2556 - 2557
2556 - 2558

ธ.ค. 2546
มี.ค. 2550
ธ.ค. 2551

ต�ำแหน่ง

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
กระทรวงต่างประเทศ
ณ กรุงสตอกโฮล์ม
ณ กรุงเวียงจันทน์
คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)
คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

กรมสารนิเทศ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

กรมเศรษฐกิจ
ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กรมเศรษฐกิจ
ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
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- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่น 133/2560
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 17 วิทยาลัยยุติธรรม
ส�ำนักศาลยุติธรรม

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

76

52

10. นายกนิช บุณยัษฐิติ
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ครั้งแรก 25 เมษายน 2562

11. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

กรรมการ

2564 - 2564
2558 - 2564

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
Legal Advisor
Legal Advisor
Legal Advisor
College Council
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2562 - 2564

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท เอสแอนด์อาร์ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

Siam Piwat Co., Ltd.
S. Napa (Thailand) Co., Ltd.
Global Utility Services Co., Ltd.
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
บริษัท บีกริม ส.นภา โซลาร์เพาเวอร์ จ�ำกัด
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
มูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาศัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก
มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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12. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
กรรมการ
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ครั้งแรก 25 เมษายน 2561

13. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
กรรมการสรรหา/
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ครั้งแรก 14 พฤษภาคม 2563

- 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
- หลักสูตร Director Accreditation
Program – DAP รุ่นที่ 174/2020
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย รามค�ำแหง
- หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP 19/2018)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program
for Corporate Leaders RCL 14/2018
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program - DAP รุ่นที่ 150/2561
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

0.007

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2561 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2553 - 2561
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน
2561 - 2564

2564 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน
2563 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
Suosdey Finance PLC
Sabaidee Leasing Co., Ltd.

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จ�ำกัด
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
บริษัท ชยภาค จ�ำกัด

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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171

53

16. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน
ต่างประเทศ

- อนุปริญญา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- How to Develop a Risk Management
Plan (HRP) 29/2021
- Certified Public Accountant (CPA)
no. 5343
- Certificate of Professional Controller
Certification Program, Federation of
Accounting Profession (2017)
- Certificate of International Taxation,
Faculty of Low Thammasat University
- Certificate of International Taxation,
Central Tax Court, Training Center
- How to Development a Risk
Management Plan (HRP 29/2021)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

17. นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการ 1
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14. นางสาวศิริเพ็ญ เนียมเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

15. นายปิติ งามเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
ต่างประเทศ

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง

-

-

-

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

-

-

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2559 - 2564

2561 - 2564
2559 - 2564
2557 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน

2564 - ปัจจุบัน
2559 - 2564

Space Matrix Design Consultants
(Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
Hunton & Williams

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
M+R Spedag Group

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1
รักษาการฝ่ายปฏิบัติการ 2

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน
ต่างประเทศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
กรรมการ

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
Sabaidee Leasing Co., Ltd.

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การฝ่ายสินเชือ่ ต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับฝ่าย
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

AVP บัญชีการเงิน
Director of Finance and
Accounting

2554 - 2556
2550 - 2554

2556 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
Financial Controller South
East Asia
Head of Finance

ต�ำแหน่ง

2564 - ปัจจุบัน
2564 - ปัจจุบัน
2563 - 2564
2557 - 2561

ช่วงเวลา

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี
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18. นางวันณัฏฐ์กมล เปี่ยมข�ำดี
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นสมุหบ์ ญ
ั ชี
ครั้งแรก
12 พฤศจิกายน 2561

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร การตรวจสอบงบการเงินและ
ความผิดปกติที่ผู้ท�ำบัญชีต้องระมัดระวัง
และมาตรฐานบัญชีและรายงานทางการเงิน
TFRS9, TFRS16

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

-

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

พ.ย. 61 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
สมุห์บัญชี
ผู้จัดการส่วนบัญชี

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติการท�ำงานย้อนหลัง 5 ปี

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยเลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะน�ำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดท�ำและจัดเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ
		 - ระบบทะเบียนกรรมการ
		 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปี
		 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/
ต�ำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง
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ฐิติกร
ซี.วี.เอ. ชยภาค Mingalaba Suosdey Sabaidee

ทีเค
ทีเค
เงินทันใจ โบรคเกอร์
SPI

เอสพีเอสยู

เล็กซ์ซัส

โตโยต้า
ปทุมธานี
นภัส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
SDC

ซี.วี.เอ.
Suosdey
ทีเค เงินทันใจ
SPI
เล็กซ์ซัส
นภัส
สยามบริวเวอรี่

=
=
=
=
=
=
=

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

บริษัท ซี.วี.เอ จ�ำกัด
Suosdey Finance PLC
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จ�ำกัด
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จ�ำกัด
บริษัท นภัส จ�ำกัด
บริษัท สยามบริวเวอรี จ�ำกัด

X = ประธานกรรมการ
ชยภาค
Sabaidee
Mingalaba
เอสพีเอสยู
โตโยต้าปทุมธานี
SDC
ทีเค โบรคเกอร์

=
=
=
=
=
=
=

บริษัท ชยภาค จ�ำกัด
Sabaidee Leasing Co., Ltd.
Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
บริษัท เอสพีเอสยู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้าปทุมธานี ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด
บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จ�ำกัด

ดร.ชุมพล พรประภา
X								
x
x
x				
นายรักสนิท พรประภา
/								
/
/					
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
/								
/
/					
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
/														
นางเสาวนีย์ กมลบุตร
/														
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
/														
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
/														
นางสาวปฐมา พรประภา
/, //
/
/
/
/
/
X, /
/
/		
/
/			
นายประพล พรประภา
/, //
/
/
/
/
/
/, //
/			
/
/			
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
/, //
/
/
/
/		
/
/							
นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
/, //
/
/		
/
/, //
/								
นายประกอบ หมายแม้น				
/, //											
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล
//		
/												
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
//
/			
/										
นายปิติ งามเลิศ
//														
นางวันณัฏฐ์กมล เปี่ยมข�ำดี
//			
/			
/								

รายชื่อ

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ล�ำดับ

บริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย

/

สยาม
บริวเวอรี

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ

บริษัท
ซี.วี.เอ.
จ�ำกัด

บริษัท
ชยภาค
จ�ำกัด

บริษัท ทีเค
เงินทันใจ
จ�ำกัด

บริษัท ทีเค
โบรคเกอร์
จ�ำกัด

Mingalaba
Suosdey Sabaidee Thitikorn
Finance Leasing Microfinance
Co., Ltd.
PLC
Co., Ltd.

นางสาวปฐมา พรประภา
/
/
x
/
/
/
นายประพล พรประภา
/
/
/, //
/
/
/
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์
/
/
/
/
/		
นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร
/
/
/		
/, //
/, //
นายสมบุญ นาราสุนทรกุล		
/					
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
/				
/		
นายประกอบ หมายแม้น							
นางวันณัฏฐ์กมล เปี่ยมข�ำดี			
/				
นางคนึงนิต มีศิริ					
/
/
นางอภิญญา จรัสชัยมงคล							
นางเพ็ญจิตต์ แสงมีน					
/
/
นางสาวกรกมล ธนะโสภณ				
/			
นางอ�ำภา กาญจนรัตน์				
/			
หมายเหตุ

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
การถือหุ้นนับรวมจ�ำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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/
/
/

/, //
/
/

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
1. ข้อมูลรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางชลธิชา ยอดศรี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
				
และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
การถือหุ้น		
ไม่มี
การศึกษา		
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์		
ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่แทน
						
ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2559 - 2560 ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2554 - 2558 ผู้จัดการส่วนส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2547 - 2553 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ 2 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2546 - 2547 ผู้จัดการแผนกบริการ/สาขา บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
				
ปี 2544 - 2546 ผู้จัดการแผนกส่วนงานควบคุมปฏิบัติการ
						
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัทไม่มีหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Department) แต่ได้มอบหมายให้ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงการสื่อสารกับพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษา และท�ำความเข้าใจกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีการก�ำหนดไว้
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัทด�ำเนินการจ้างบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ (“ผู้ประเมินราคาอิสระ”) ประเมินราคาทรัพย์สินที่เช่ากับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทราบอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ ผู้ประเมินชั้นวุฒิ
เลขที่ วฒ. 334 เป็ น ผู ้ ป ระเมิ น หลั ก รวมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 6 สั ญ ญา ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระจั ด ท� ำ รายงานประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (รายการที่ 1-5) และลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (รายการที่ 6) โดยใช้วิธี
1. วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach)
2. วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach)
3. วิธคี ิดจากรายได้ (Income Approach)
โดยในการประเมินครั้งนี้ บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จ�ำกัด เลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของทรัพย์สิน คือ วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) ในการก�ำหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
เนื่องจากข้อมูลตลาดสามารถเปรียบเทียบได้กับทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด (Market Comparison Approach) เป็นการเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินอื่นๆ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ในการพิจารณานั้นจะต้องท�ำการเปรียบเทียบกับข้อแตกต่างระหว่างรายละเอียดของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่ากับ
ข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ เช่น ท�ำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ขนาด รูปร่าง และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน รวมทั้งพิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มความต้องการและก�ำลังซื้อของตลาดต่อทรัพย์สินในบริเวณนั้น
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บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด

โฉนดที่ดินเลขที่ 277, 1284 และ 26378
ซอยส่วนบุคคล
ถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ตําบลบึงยี่โถ
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่ 601, 7315 และ 46055
เลขที่ 139/2-6 ติดถนนประชาสโมสร ตัดกับถนนเทพารักษ์
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

6 สาขาขอนแก่น
อาคารส�ำนักงาน 1 ไร่ 37.8 ตารางวา
				
				

รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โปรดดูใน ส่วนที่ 1 โครงสร้างการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท หัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

นางสาวปฤณ พรประภา
ไม่มี
		

ไม่มี

ไม่มี

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด

เลขที่ 14 ซอยสุขุมวิท 67 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

4 สาขาศรีจันทน์
พื้นที่เช่าโกดัง
3,599 ตรม.
				
				
5 สาขารังสิต
ที่ดิน
59 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา
				
				
				

พื้นที่อาคารสนง 3 ชั้น = 120 บาท/ตรม/เดือน
พื้นที่อาคารโกดังพร้อมห้องน�้ำ = 60 บาท/ตรม/เดือน

10 บาท/ตรม./เดือน

130 บาท/ตรม./เดือน

170 บาท/ตรม./เดือน

ไม่มี

ชั้น 2 และ 3
เลขที่ 1681 (เดิม เลขที่ 100/65 หมู่ 3)
ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ชั้น 2 = 237 ตรม.
ชั้น 3 = 237 ตรม.
ชั้นดาดฟ้า = 33 ตรม.
รวม = 507 ตรม.

3 สาขาธนบุรี
พื้นที่เช่าส�ำนักงาน
			
			
			

ชั้น 1, 2, 3, 4 และ 5
เลขที่ 69 อาคาร เอส.พี. อาเขต ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ซอยรามคําแหง 19 (ซอยเจริญพลอย)
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ชั้น 1 รวม 312 ตรม.
ชั้น 2 รวม 2,005 ตรม.
ชั้น 3 รวม 30.60 ตรม.
ชั้น 4 รวม 1,938 ตรม.
ชั้น 5 รวม 1,299 ตรม. (เดิม 1,164)

2 ส�ำนักงานใหญ่
ที่ดิน
3 งาน (300 ตารางวา)
				

1 ส�ำนักงานใหญ่
พื้นที่เช่าส�ำนักงาน
			
			
			
			

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด

ราคาประเมินค่าเช่าตลาดต่อเดือน

100 บาท/ตรม./เดือน

ภาระผูกพัน

ไม่มี

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด

ที่ตั้ง
259 ตรม. = 440, 53 ตรม. = 330
400 บาท/ตรม./เดือน
400 บาท/ตรม./เดือน
400 บาท/ตรม./เดือน
400 บาท/ตรม./เดือน

เนื้อที่
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด
ไม่มี
		
		
		
		

ทรัพย์สินที่ประเมิน ประเภททรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุ รกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดท�ำ
บริษทั ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษทั www.tk.co.th
ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/CGPolicy24.1.2022.pdf
จรรยาบรรณธุรกิจ
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/ir/pdf/corporate_governance/Code%20of%20Conduct24.1.2022.pdf
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน บัญชี
และการจัดการ โดยมีนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางเสาวนีย์ กมลบุตร และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั โดยมีนางชลธิชา ยอดศรี เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ
มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลทางการเงิน รวมถึง
รับทราบความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อการจัดท�ำงบการเงินของบริษัท และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
สรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
1. การสอบทานการรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 ร่วมกับผู้สอบบัญชี
และฝ่ายบริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี
และขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำ
งบการเงิน เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความน่าเชื่อถือและทันเวลา รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งในปี 2564 ผู้สอบไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระส�ำคัญ
และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และมีการจัดท�ำ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุม่ บริษทั ตามประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่า รายการระหว่างกัน
ของกลุม่ บริษทั ได้มกี ารด�ำเนินการตามเงือ่ นไขการค้าทัว่ ไป แบบสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สงู สุดต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ไม่เอือ้ ประโยชน์
ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และทบทวนระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต จากรายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนงานตรวจสอบประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้มีการจัดการอย่างเพียงพอ โดยพิจารณา
ในเรื่องการด�ำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสม รั ด กุ ม เพี ย งพอ 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 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ฝ่ายบริหารจัดท�ำขึ้นตามแนวทางของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสามารถ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก และโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ เพื่อให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและรับรายงานจากคณะบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้แนวทาง
และข้อเสนอแนะ และได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากผลการด�ำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ จึงท�ำให้เชื่อได้ว่า
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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5. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
(Whistleblowing) สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ�ำปี การปฏิบัติตามแผนงานโดยเน้นให้สุ่มตรวจสอบทานเกี่ยวกับ
รายการในงบการเงิน โดยได้ให้ข้อแนะน�ำและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญเพื่อก่อให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าทีใ่ นการเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ส�ำหรับการพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตประจ�ำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
แต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803
หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีในปี 2565 ในอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี 3,630,000 บาท
8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 โดยในปี 2564 ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ คณะอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม และได้มกี ารรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
		 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
และการสอบทานรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2565

180

รายงาน 56-1 One Report 2564 บริษัท ฐิติกร จ�ำกัด (มหาชน)

add friend
69 ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2310 7000 โทรสาร 0 2318 3339

@tkplus

