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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อ โดยเฉพาะรถมือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิชย์และรถเฉพาะกิจอื่น
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ
โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อมั่น การให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า
ให้ผลต่างตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า
พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจต่อสังคม
บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)
เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
บริษัทจึงได้ค่านิยมขององค์กร หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ
ค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน
ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่
Customer Focus :
เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Collaboration :
เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม
Commitment :
เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน
Spirit :
เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน
Integrity :
เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
Professional :
เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
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สารจากประธานกรรมการ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและนโยบายการจ่ายปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง แต่ยังคงมีการฟื้นตัวและชะลอตัวแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
โดยเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยประกอบกับอัตราการว่างงานลดลง ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่เริ่มแข็งแกร่งขึ้น ในส่วนเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว ทั้งนี้เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในระยะยาวต่อไป
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการขยายตัวร้อยละ 2.8 ฟื้นตัวจากปีก่อนที่ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.8 แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการขยายตัวแต่เป็นผลจากการลงทุนของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การลงทุนของภาคเอกชนกลับลดลงร้อยละ 2 สะท้อนให้เห็น
ถึงความไม่มั่นใจในการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจจีน ยังคงมีความเปราะบางและไม่แน่นอน ส่งผลให้
การส่งออกลดลงร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจในประเทศและอาจส่งผลต่อเนื่องต่อไป
สำหรับบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศที่กดดัน ภาวะ
เศรษฐกิจไทยทั้งภายในและภายนอก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวที่ลดลงเช่นกัน จากภาพรวม
ผลการดำเนินการประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 748.66 ล้านบาท ซึ่งจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ยังคงเน้นความระมัดระวัง
การควบคุมการให้สินเชื่อที่รัดกุม ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา
สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่ายังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมาจากการใช้จ่ายของ
ภาคครัวเรือนและภาคเอกชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง รวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อั น จะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก ต่ อ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ยั ง คงต้ อ งเฝ้ า ติ ด ตาม
ภาวะเศรษฐกิจโลกในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม กำลั ง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ ท ำให้ บ ริ ษั ท สามารถดำเนิ น งานภายใต้ ค วามท้ า ทายต่ า งๆ ตลอดปี ที่ ผ่ า นมา และ
ขอขอบพระคุณลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกับบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการมีความ
มุ่งมั่นที่จะกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ความระมัดระวังและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในอนาคตต่อไป

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำปี 2558

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2555 มีหน้าที่
รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจน
กรรมการผู้จัดการ รวมถึงจัดทำนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 

3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย
(กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ วราภรณ์
(กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ
3. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
(กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร)
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ
สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 2 ครั้ง และมีการประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง โดยได้
ดำเนินการสำคัญดังต่อไปนี้
•
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
•
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
•
พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบ
•
พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการประจำปี 2558 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าสำหรับปี 2558 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

		
		

(นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีก
ฐานะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1.
นายโกวิท  	 รุ่งวัฒนโสภณ
ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นายวิรัตน์  	 ชินประพินพร
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายวุฒิชัย 	 สุระรัตน์ชัย
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ   	 ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีภาระความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านอื่นๆ การจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมิน
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการความบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
ในปี 2558 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีความอ่อนแอและเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่ม
มีสัญญาณการชะลอตัว อีกทั้งในส่วนของเศรษฐกิจไทยที่การส่งออกลดลง รวมถึงความไม่มั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน ยังคงเป็นปัจจัย
กดดันที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องไปในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงต้องปฏิบัติ
ภารกิ จ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายข้ า งต้ น อย่ า งรั ด กุ ม และครอบคลุ ม ในทุ ก ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถดำเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้แรงกดดันดังกล่าว อันจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องต่อไป

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



รายงานประจำปี 2558

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะร่วมกันทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งได้กำหนดวาระ
การประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวาระหนึ่งในการประชุมปกติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งรวมถึงการประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลรวมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ำการดำเนิ น ธุ ร กิ จ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน ASEAN
CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกส่วนงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทยังได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยประกาศเจตนารมณ์และผ่าน
กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้อง
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพจากโครงการ
สำรวจกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 2557 และ 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีมาก” และในปี 2558
บริษัทยังได้รับการประเมินแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ใน
ระดับสูงสุด คือ “ระดับ 5” ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 	 :
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
			
เลขทะเบียนบริษัท
:
Homepage
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
:
ชนิดของหุ้น
:

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บมจ. เลขที่ 0107545000209
http://www.ratchthani.com
0-2431-9000
0-2431-9098
2,416,227,333 บาท
2,416,227,209 บาท
หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 	
: 	 0-2229-2866
โทรสาร
: 0-2359-1262-3

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 	
: 0-2264-0777
โทรสาร 	
: 0-2264-0789-90

เลขานุการบริษัท

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 	
: 	 0-2431-9000 ต่อ 1666
โทรสาร
: 0-2431-9098



รายงานประจำปี 2558

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี (หน่วย : พันบาท)
2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนด
ชำระภายใน 1 ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด
ชำระภายใน 1 ปี – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนด
ชำระเกินกว่า 1 ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนด
ชำระเกินกว่า 1 ปี – สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม

พันบาท

163,892.49
11,328,652.41

2557
ร้อยละ

0.56

พันบาท

2556
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

204,241.27

0.73

182,822.47

0.67

38.39 10,562,738.09

37.91

9,363,836.53

34.31

110,738.43
50,903.45
85,345.38
17,947.71

0.38
0.17
0.29
0.06

98,036.40
48,009.15
83,335.53
8,564.19

0.35
0.17
0.30
0.03

76,517.98
38,482.96
29,796.84
79,288.45

0.28
0.14
0.11
0.29

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

17,192,096.45

58.27 16,462,811.76

59.08 17,227,918.26

63.12

288,793.35
185.86
19,326.50
94,775.59
12,865.64
135,677.24
3,173.27
29,504,673.77

0.98
180,596.15
0.00
183.13
0.07
19,326.50
0.32
54,104.04
0.04
15,707.39
0.46
124,204.17
0.01
2,110.55
100.00 27,864,268.32

0.65
165,122.81
0.00
197.20
0.07
19,326.50
0.19
53,010.89
0.06
17,617.81
0.45
36,959.45
0.01
1,954.79
100.00 27,293,152.94

0.61
0.00
0.07
0.19
0.06
0.14
0.01
100.00

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)



(หน่วย : พันบาท)
2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน

พันบาท

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น
7,320,692.37
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
82,688.08
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
5,497,927.69
เจ้าหนี้อื่น
395,894.94
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี
5,487.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
104,570.66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
122,058.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
3,892.14
เงินกู้ระยะยาว
1,399,717.79
หุ้นกู้		
9,989,366.15
ประมาณการหนี้สิน-สำรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
18,121.81
หนี้สินรวม
24,940,417.28

2557
ร้อยละ

0.00
24.81
0.28
18.64
1.34
0.02
0.35
0.41

พันบาท

0.00
6,019,133.07
1,036,404.65
1,499,558.61
326,405.39
4,648.74
137,709.45
134,541.64
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พันบาท

0.00
21.60
3.72
5.38
1.17
0.02
0.49
0.48

ร้อยละ

0.00
6,655,328.70
350,323.04
1,999,146.41
420,080.98
5,009.74
142,655.74
78,360.74

0.00
24.38
1.28
7.32
1.54
0.02
0.52
0.29

0.01
9,379.32
4.75
624,787.92
33.86 14,180,210.94

0.04
9,512.37
2.24 1,661,192.58
50.89 12,737,012.09

0.03
6.09
46.67

0.06
12,443.09
84.53 23,985,222.82

0.05
11,249.60
86.08 24,069,871.99

0.04
88.19

ส่วนผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
2,416,227.21
8.19 2,013,522.78
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
319,888.16
1.08
319,888.16
กำไรสะสม จัดสรรแล้ว
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย
183,000.00
0.62
145,500.00
กำไรสะสมสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
0.00
0.00
0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
1,645,141.12
5.58 1,400,134.56
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
0.00
0.00
0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
4,564,256.49
15.47 3,879,045.50
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
29,504,673.77
100.00 27,864,268.32
					



2556
ร้อยละ

7.23
1.15

1,610,819.60
319,888.16

0.52
110,117.81
0.00
0.00
5.02 1,182,455.37
0.00
0.00
13.92 3,223,280.95
100.00 27,293,152.94

5.91
1.17
0.40
0.00
4.33
0.00
11.81	
100.00	

(หน่วย : พันบาท)
2558
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรสุทธิ

พันบาท
2,339,894.60
21,602.13
235,812.48
184,575.21
2,781,884.41
1,016,399.63
408,159.58
190,835.18
221,089.59
196,737.38
2,033,221.36
748,663.05

2557
ร้อยละ
84.11
0.78
8.48
6.63
100.00
36.54
14.67
6.86
7.95
7.07
73.09
26.91

พันบาท

2556
ร้อยละ

2,377,960.53
19,328.14
197,117.47
159,523.21
2,753,929.35
1,071,901.12
352,579.22
99,833.98
332,505.63
193,020.39
2,049,840.34
704,089.01

86.35
0.70
7.16
5.79
100.00
38.92
12.80
3.63
12.07
7.01
74.43
25.57

พันบาท

ร้อยละ

2,094,492.59
16,639.38
181,209.37
104,642.04
2,396,983.38
917,225.24
255,412.50
34,603.05
234,495.24
201,007.47
1,642,743.50
754,239.88

87.38
0.69
7.56
4.37
100.00
38.27
10.66
1.44
9.78
8.39
68.54
31.46

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท				
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2558

2557

2556

26.91
55.66
8.13
4.27
3.86
17.73

25.57
53.12
8.71
4.52
4.19
19.83

31.47
63.17
8.97
4.52
4.45
26.31

2.61
0.09

2.55
0.09

3.24
0.09

5.46
1.23
58.02

6.18
1.32
65.77

7.47
1.17
59.80

1.89
0.31

1.93
0.29

2.00
0.47
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

4,000
3,500  
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

2,396.98

รายได้รวม

2,753.93

2,781.88

754.24

704.09

748.66

2556

2557

2558

เงินปันผล

(บาท)

(ล้านบาท)

0.45
0.35

0.28

0.25

0.23

0.15

0.18

0.05
-

2556

(ล้านบาท)

35,000
30,000
25,000
20,000
10,000
5,000
-

10

(%)
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
3,223.28
24,069.87

2556

รายงานประจำปี 2558

2558

หนี้สินรวม

3,879.05

4,564.26

23,985.22

24,940.42

2557

2558

29,500
29,000
28,500
28,000
27,500
27,000
26,500
26,000
25,500
25,000

อัตรากำไรสุทธิ

31.47

2556

25.57

26.91

2557

2558

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

399.53
241.64
26,591.76

278.63
27,025.55

2556

2557

2558

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์
(ล้านบาท)
30
26.31
25
20
15
10
5
3.24
2556

28,520.75

19.83

17.73
2.61

2.55
2557

2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้องค์กร
มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ในพันธกิจต่อสังคมขององค์กรว่า
“บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสังคม
และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
เพราะเมื่อใดที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตสำนึก รวมถึงบริษัทมีความพร้อมและศักยภาพในการสร้างความมั่นคง บนพื้น
ฐานหลักขององค์กรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พร้อมไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจและให้ความสำคัญ
ต่อความคาดหวังและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดุลยภาพของปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปใน
ระยะยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติทั้งด้าน
การดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (หลักการ 8 ข้อ)
1.
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2.
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5.
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6.
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7.
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการดูแล ปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
คู่ค้า
พนักงาน
เจ้าหนี้
คู่แข่ง
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ

กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน			
พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด				
สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว				
สนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรม พร้อมทั้งดูแลอย่างเสมอภาค รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม										
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตามเงื่อนไขและสัญญา					
ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต			
ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต				
ดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ			
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การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยการรายงานได้จัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)
	 2. การดำเนินงานตามนโยบาย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
แนวทาง และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร และสอดคล้องกับ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
•

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ประเด็นหลัก

ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
ไม่ใช้อำนาจผูกขาด
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

•

ประเด็นมุ่งเน้น

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
คู่ มื อ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ค รอบคลุ ม ใน
ประเด็นการให้หรือรับของขวัญ การขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ น ต้ น รวมถึ ง กำหนด
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายซึ่ ง เผยแพร่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.ratchthani.com)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

แนวทางการปฏิบัติ

การกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต								  
- บริษัทกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน
- นโยบายการป้องกัน
การฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก าร
การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่ อ การร้ า ย (AML/CFT) ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
การฝึกอบรมให้ความรู้
ก่อการร้าย
สำนั ก งานการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
ประกาศกำหนด
•

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประเด็นหลัก

การปกป้องสิทธิของลูกค้า
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ประเด็นมุ่งเน้น

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วน
- นโยบายการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะมีการอบรมให้
ความลับของลูกค้า
พนักงานมีความเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ลูกค้า

•

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลัก

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

•

ประเด็นมุ่งเน้น

แนวทางการปฏิบัติ

- บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง โครงการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและ
การประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือ
- การลดการใช้ทรัพยากร การนำ ซองกระดาษรีไซเคิล การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
กลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล อย่างคุ้มค่า การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หลังจากเลิก
ใช้งาน ต้องทำการปิดทุกครั้งเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานของบริษัทและพลังงานของประเทศชาติ
- บริษัทได้รณรงค์ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์
ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อ
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โดยการใช้ ห ลอดไฟ LED
(Light Emitting Diode) ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า
- การอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่ ง ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส่ อ งสว่ า งสู ง นอกจาก
ประหยั ด พลั ง งานแล้ ว ยั ง มี ค วามคงทน สามารถ
ใช้ ได้อย่างยาวนาน ทำให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟ
ลดลงด้วย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน		

- มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความ
ก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่า
เทียมกัน

สุขภาพและความปลอดภัย

- ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน

สวัสดิการ			

- การดู แ ลและให้ ค วามสำคั ญ
กับพนักงานให้มีชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำงานที่สมดุล

แนวทางการปฏิบัติ
- บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
แต่ละปีในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนักงาน
ทั้งหมด และจัดส่งรายงานการฝึกอบรมตามข้อบังคับ
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทมีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย โดยมีการประเมินผล ติดตามผล
และปรับปรุงแก้ ไขอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่า
และเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มี
การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทน
และสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การสร้ า งสภาพ
แวดล้อมในการทำงานที่ดี

		
สำหรับปี 2558 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในและส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมภายนอกทั้งหมดจำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 42.30 ชั่วโมงต่อปี
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้แทน
นายจ้างระดับผู้บริหารเป็นประธาน และผู้แทนนายจ้างระดับผู้จัดการเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยใน  
การทำงาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การบริหารด้านความปลอดภัยและใส่ ใจในสุขภาพ

ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลใส่ใจความปลอดภัยซึ่งกันและกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยสำนักงานใหญ่
ของบริษัทเป็นห้องชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช้ ในการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงาน
เข้าใหม่ให้เข้ารับการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อจะได้เรียนรู้เส้นทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัย หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานที่เข้าทำงานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย จากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่
ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัสกับฝุ่นละออง เพื่อลด
ปัญหาทางสุขภาพระยะยาว เป็นต้น

สำหรับปี 2558 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ สนับสนุนให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ด้วยกีฬาแบดมินตัน เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และพัฒนาพนักงานให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี
โดยจัดการแข่งขัน “แบดมินตัน ราชธานีคัพ” ขึ้น จำนวน 3 ประเภทได้แก่ หญิงคู่ ชายคู่ และคู่ผสม ที่สนามแบดมินตันตีโต้คอร์ด
ใกล้บริเวณสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน

14

รายงานประจำปี 2558

การดำเนินการด้านสวัสดิการ

ทางบริษัทได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานเป็นหลักและให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
ในด้านต่างๆ ดังนี้

•

สวัสดิการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม
บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน และใส่ใจสุขภาพและชีวิตของพนักงานเป็นที่ตั้ง และห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ของพนักงานทุกคน จึงได้จัดตั้งสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชธานี ประกันชีวิตกลุ่ม” ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกำลั ง ใจ รวมถึ ง เป็ น หลั ก ประกั น ในการทำงานของพนั ก งานทุ ก คน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การแบ่ ง เบาภาระให้ กั บ พนั ก งาน           
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

•

สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัทได้เห็นความสำคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจำปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคภัยของตนเอง
และจัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำหลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักในสุขภาพของ
ตนเองและเป็นการลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานตรวจ
สุขภาพประจำปีโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าราคาปกติ บริษัทจึงได้ใส่ใจพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

•

สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อว่า “ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีค่า” เพื่อส่งเสริมการออมเงินและ
เพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่าพนักงานที่อยู่ทำงานกับ
บริษัทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว้ ใช้ ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพขึ้น เงินสะสมส่วนของพนักงาน สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอีก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

•

สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
บริษัทได้จัดสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชธานี ใส่ ใจทุกชีวิต ฌาปนกิจช่วยเหลือพนักงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
เหลือพนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด

•

สวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด” โดยสมาชิกสหกรณ์ คือ พนักงานที่
สังกัดบริษัทในกลุ่มธนชาต ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมจะเข้าถือหุ้นตามที่กำหนด และมีสิทธิ์ตามสมาชิกภาพ เช่น สวัสดิการประกัน
ชีวิตกลุ่มและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงิน การขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)
สำหรับปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือสังคมและ
สาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลักๆ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้

•

กิจกรรม “ราชธานี มอบทุน มอบใจ เพื่อน้อง”
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
บริษัทได้เห็นถึงความสำคัญ และมองเห็นอนาคตของเด็กๆ ในชุมชน โดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ
ได้บริจาคเงินเพื่อปรับพื้นบริเวณสนามเด็กเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อ
เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 286,000 บาท ให้กับบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม)
มู ล นิ ธิ เ ด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
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เด็กชาวไทยภูเขา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อบริษัทคู่ค้า รวมถึงการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ที่ยากไร้
และขาดแคลน โดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้
ในการจัดซื้อสิ่งของให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน ณ อำเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “แอ่วเมืองเหนือม่วนใจ๋ ปันสุขฮื้อน้องตี้เจียงดาว” ร่วมกับบริษัท เอ็ม.ซี.ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริษัทเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปพร้อม
กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และสติปัญญาดี โดยคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ ได้บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มูลนิธิคุวานันท์
บริษัทเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนต่อคู่ค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจ
ในระยะยาว โดยคุณคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิคุวานันท์ จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษา เรียนดี แต่
ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยาก ณ บริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด
กฐินสามัคคี กลุ่มบริษัท โค้วยู่ฮะ และครอบครัวคุวานันท์
บริษัทเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยคุณคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญทอดถวาย ณ วัดบ้านนาภู ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวนเงิน
5,000 บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานในพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ร่วมกับบริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที่สำคัญเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งด้านจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทจึงถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับ
การแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกรรมการของบริษัท จึงมีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกลุ่มธนชาต โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบัติ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้ง
องค์กรและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
หลักการดำเนินธุรกิจ / การบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง
การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น

การทบทวน ติดตาม

กระบวนการสำหรับต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น

นโยบายและการพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การติดต่อสื่อสาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร / เพิ่มความตระหนัก / ช่องทางการร้องเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นครอบคลุม 4 รูปแบบ ได้แก่
การให้หรือรับสินบน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การช่วยเหลือทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1.
2.
3.
18

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กำกับดูแลให้มี
ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
รายงานประจำปี 2558

4.
5.
6.

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทลูก บริษัทร่วม (ถ้ามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

การฝึกอบรม โครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
นโยบายภาคบังคับของโครงการ “ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ดังต่อไปนี้
1.
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executives ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการอำนวยการ สมาคมส่งเสริมถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) มาเป็นวิทยากร
2.
พนักงานระดับผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Managers
3.
พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติผ่านคู่มือเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการประชาสัมพันธ์ของบริษัท

สำหรับปี 2558 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามนโยบายภาคบังคับของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักสูตร “รวมพลังขับเคลื่อน โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น” โดยปัจจุบันได้
เผยแพร่นโยบายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” รวมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับพนักงานในบริษัททุกคน
เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
กลุ่มธนชาต
นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาต รวมถึงบริษัทเองยังได้ทำการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2558”
ภายใต้แนวคิด “ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง...ต่อต้านคอร์รัปชั่น” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจัด
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งรองรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทจึงได้จัดทำ ระเบียบ
เรื่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น (Whistle blower) ขึ้น เพื่อให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น
ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น สามารถ
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุ
อันควรให้เชื่อได้ว่ามีการการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจาก การปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทาง
หนึ่งทางใดต่อไปนี้
1.
Website: www.ratchthani.com เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น)
2.
แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
3.
แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
4.
แจ้งผู้บังคับบัญชา
กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ได้แก่ การแจ้ง
เบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้ง
ได้รับความเดือดร้อน และเสียหาย ดังนี้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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1.

ให้หน่วยงานที่ ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
อย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่รับเรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้น
ตอนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทตามลำดับ
อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ (ไม่ใช่การแจ้งที่เข้าข่ายบัตรสนเทศ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการร้องเรียนปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคล

2.
3.
4.
5.
6.

บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น อั น ตราย หรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมอั น เกิ ด จากการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
การคอร์รัปชั่นดังกล่าว
บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้น
จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
กรณีผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมได้
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลและ
เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำ
ผิดวินัย
กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุ
จูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย

โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

ตามที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเข้า
สู่กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต มี ม ติ ใ ห้ ก ารรั บ รอง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต (Collective
Action Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัท ทุนธนชาต
จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาตรวม 10 บริษัท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) จาก
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption) ณ คริสตัล ฮอลล์
โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย
หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
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คุณวิรัตน์ ชินประพินพร (ประธานกรรมการ) และผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ถ่ายภาพร่วมกับคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ (กรรมการผู้จัดการ)
นอกจากนี้ ในปี 2558 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็น
ช่องทางให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC รวมทั้งเป็นช่องทางสำคัญให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ
ใช้เป็นพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ ไข ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างบริษัทเอกชนจับมือ
กันต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นอุปสรรคสำคัญของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ของ CAC จึงเป็นสมบัติร่วมกันของ
ทุกบริษัทที่เข้าร่วม ที่จะเข้ามาใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทกับโครงการ CAC และบริษัทสมาชิกอื่นๆ
ได้รับทราบ ในขณะเดียวกัน การเผยแพร่วิธีการแก้ ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนของภาคเอกชนไทย ก็สมควรได้รับการสนับสนุน
จากภาคประชาสังคม โครงการ CAC จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ขึ้น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับตราสัญลักษณ์ (สีทอง) ซึ่งหมายถึง บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองของ CAC ซึ่งเผย
แพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นเครื่องหมายการแสดงเจตนารมณ์และ
ความร่วมมือของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต

โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของกิจการ

สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ดำเนินการ
ประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator) ของบริษัทจดทะเบียน
บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้ระเบียบวิธี (Methodology) และเกณฑ์การประเมินที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ประเมิน
การดำเนินการเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถนำ
ผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สำหรับปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator ในระดับ
สูงสุดคือ “ระดับ 5” ซึ่งเป็นระดับที่สามารถขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นถึงนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สะท้อนถึง
ความโปร่งใสขององค์กร
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ENHANCED
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำปี 2558

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

SUCCESS
นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวราวุธ วราภรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
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คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

ตรวจสอบ
กฎหมาย

สินเชื่อลิสซิ่ง

สินเชื่อภาคกลาง

ธุรการและประสานงาน
สำนักงานใหญ่

สินเชื่อรถมอเตอร์ ไซด์
ใหญ่ (Big Bike)

ติดตามหนี้สิน

วิเคราะห์สินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

สำนักกรรมการผู้จัดการ
เร่งรัดหนี้สิน

สินเชื่อเขตกรุงเทพฯ

สาขานครราชสีมา
สาขาขอนแก่น
สาขาระยอง
สาขาพิษณุโลก
สาขาสุราษฎร์ธานี
สาขาเชียงราย
สาขาอุบลราชธานี
สาขาอุดรธานี
สาขาหาดใหญ่ (สงขลา)
สาขานครสวรรค์
ธุรการและประสานงานสาขา

สายงานควบคุมสินเชื่อ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

สินเชื่อเขตธนบุรี

สายงานสินเชื่อ
และการตลาด

สายงานกิจการสาขา
ธุรกิจสินเชื่อ

กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้างบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

บัญชี

วางแผนและกลยุทธ์

สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการเงิน

กำกับการปฎิบัติงาน

ทรัพยากรบุคคล
การเงิน

ประกันภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรการ
ทะเบียนสัญญา

สายงานธุรการองค์กร

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

กลุ่มงานสนับสนุน

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 ยังคงขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นตลาดรถบรรทุกทั้งใหม่และรถบรรทุกเก่า
เป็นกลุ่มสินเชื่อหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อรถบรรทุกจำนวนร้อยละ 72 และสินเชื่อรถยนต์
ประเภทอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถปิคอัพ รถ TAXI รถ BIG BIKE ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ 28 ของสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการให้สินเชื่อซึ่งจะคำนึงถึงผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อเป็นสำคัญ เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตาม เป้าหมายที่ได้วางไว้

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกจำนวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดำเนิน
การมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกับที่
บริษัทเปิดดำเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำดับ
ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ
รถยนต์รายย่อยโดยผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองและการให้สินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์
มาเพื่อจำหน่ายหรือที่เรียกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการให้สินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไร
ก็ตามบริษัทได้ยกเลิกการให้บริการสินเชื่อแบบ Floor Plan นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา และมุ่งเน้นเฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือ
สองแก่ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อย แต่ในปี 2547 และ 2548 บริษัทได้ให้สินเชื่อแบบ Floor Plan แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย
และ 4 ราย ตามลำดับเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้สินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองในวงเงินไม่เกิน 7.00
ล้านบาทต่อราย และมีระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 3 - 6 เดือนต่อรายการ โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และชุดโอนเป็นหลักประกัน
อย่างไรก็ดีในปี 2549 บริษัทได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไปเนื่องจากการให้สินเชื่อดังกล่าวในปีที่
ผ่านมานั้นเป็นกลไกของการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทำเพื่อเป็นธุรกิจ หรือเพื่อมุ่งหวัง
รายได้ที่เกิดขึ้น
และในปี 2543 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์มือสองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดรถยนต์มือสอง
จำนวน 237 คน ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะ
หมุนเวียนประจำอยู่ตามสถานที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับ
อนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด

พัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา
•

ด้านการดำเนินธุรกิจ

ปี 2545
ปี 2546

ปี 2547
ปี 2549
มีนาคม

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือน
สิงหาคม และได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545
บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถ
รับทราบข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เช่นราคากลางของรถยนต์มือสอง บริษัทให้บริการรับชำระ
ค่างวด และรับชำระค่าบริการต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ ATM เพื่อเป็นทางเลือก
ในการชำระที่สะดวกมากขึ้น
ในเดือนมกราคมบริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด (Credit Bureau) เพื่อได้รับทราบ
ข้อมูลลูกค้าและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชำระ
หนี้มาขอกู้สินเชื่อของบริษัทได้
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม บริษัทได้เปิดสาขาในรูปของศูนย์บริการเช่าซื้อจำนวน 1 สาขา ที่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก
กรุงเทพฯ จากทั้งหมด 3 สาขาที่บริษัทคาดว่าจะเปิดให้ครบภายในปีนี้ครอบคลุม 3 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพื่อ
รองรับลูกค้ารายย่อยซึ่งมีความต้องการสินเชื่อ และต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
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สิงหาคม
ปี 2550
ปี 2551
ตุลาคม
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
เมษายน
สิงหาคม
ธันวาคม

•

ด้านเงินทุน

หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ้นกับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 39.76 ของทุนจดทะเบียน
ที่เรียกชำระแล้วนั้น ได้แต่งตั้งตัวแทนธนาคารนครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน
พัฒนาซอฟแวร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ
บริษัทได้เปิดกิจการไปตามต่างจังหวัด 5 สาขา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี โดย
ต่อมาได้ปิดสาขาราชบุรี
เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการลิสซิ่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้านิติบุคคล สำหรับสินเชื่อลิสซิ่ง รถยนต์ที่ให้บริการนั้น
ประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้ามือสองที่ราคาเกิน 1
ล้านบาทขึ้นไป
บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ในส่วนภาคเหนือบริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุดรธานี
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดนครสวรรค์

ปี 2545

บริษัทได้จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 168 ล้านบาท เป็น 208 ล้านบาท
ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัท
จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” และมีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 208 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ จำนวน 18,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้ประชาชนทั่วไปจำนวน 16,800,000 หุ้น
ในราคาหุ้นละ 8 บาท และจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทจำนวน 1,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท

ปี 2546

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่มีชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกัน
ชนิดทยอยชำระเงินต้นของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550”
มูลค่าเสนอขายทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1,000.00 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.20 ต่อปี และมีอายุ 4 ปี

		
บริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 จำนวน 200 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มี
รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นต่อใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จำนวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จำนวน 1 หน่วย ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จำนวน 0.6 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จำนวน 0.4 หน่วย ประเภทเรียกใช้สิทธิได้
ก่ อ นกำหนด ราคาเสนอขายหน่ ว ยละ 0 บาท มี อ ายุ ใ บสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ 5 ปี อั ต ราการใช้ สิ ท ธิ 1 หน่ ว ย
ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทำให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500
ล้านบาท
ปี 2548
เมษายน
ณ วันที่ 12 เมษายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครั้งใหญ่ โดยได้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
รายใหม่คือ กลุ่มพงษ์จตุรา เข้าถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 20.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วซึ่งเท่ากับ
401,098,495 บาท อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท
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รายงานประจำปี 2558

เม.ย.-พ.ค.

ตุลาคม

ปี 2549
มกราคม
กุมภาพันธ์

เมษายน
สิงหาคม

กันยายน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1.84 ล้านบาท
ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยบริษัท
มีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อช่วยบริหารทางการเงิน และมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า
6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทจึงได้กันกำไรสะสมไว้เป็นสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้น
ทุนซื้อคืน ทั้งนี้เพื่อให้การถือครองหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทเพื่อการบริหารการเงินเป็นไปตามมาตรา 66/1 (2) ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 986,000,000
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้กับ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจำนวน 125,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จอง
ซื้อหุ้นสามัญใหม่ และผู้ถือหุ้นสามัญที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต.ในอัตราส่วน 1:1 และ 2) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ
นักลงทุนประเภทสถาบัน จำนวน 150,000,000 หุ้น โดยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจาก
ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. จำนวน 75,000,000 หน่วย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
11,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น
พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ ธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธ.นครหลวงไทย”)
เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ บริ ษั ท ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า งบริ ษั ท ในฐานะผู้ จ ะขาย และ
ธ.นครหลวงไทยในฐานะกลุ่มผู้จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุ้น ในราคา 1.15 บาท ต่อ
หนึ่งหุ้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 172,500,000 บาทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 75,000,000
หน่วย ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ การซื้อขายขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผลการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทโดย ธ.นครหลวงไทย
เมื่อวันที่ 3 เมษายน บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจำนวน 1,300,000 หุ้น ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5
วันทำการซื้อขายล่าสุด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท
เป็น 986,000,000 บาท หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 486,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 486,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติให้แก้ ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,000,000 หุ้น ให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 132,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะเสนอขาย
ให้แก่ ธ. นครหลวงไทยที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ให้แก่
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ธ.นครหลวงไทยได้มีการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 304,750,000.00 บาท
สำหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 265,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท ส่งผลทำให้ ธ.นครหลวงไทย
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท และทำให้ ทุ น จดทะเบี ย นชำระแล้ ว ของบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การจดที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,480 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ
401,524,480.00 บาท
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใช้สิทธิ 166 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น บริษัทที่ได้รับการจด
ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,646 บาท
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 266,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น บริษัทที่ได้รับการจด
ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท
มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 155,802,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้นบริษัทที่ได้รับการจด
ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906 บาท
หลังจากธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหุ้นบริษัทร้อยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจากทุนจดทะเบียน
เดิม 822,593,906 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 904,853,296 บาท
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จำนวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจำนวน 874,973,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
จำนวน 3 รุ่น อายุ 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ร้อยละ 5.20 และ ร้อยละ 5.50 ตามลำดับ และ
ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท
บริ ษั ท มี ก ารออกหุ้ น กู้ เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก่ ป ระชาชน เป็ น หุ้ น กู้ ช นิ ด ระบุ ผู้ ถื อ ประเภทไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ ไม่ มี
หลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 มูลค่า 3,000
ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,649 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 268,469,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่าย
เงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน
1,610,819,597 บาท (หุ้นสามัญ 1,610,819,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก
ประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 2,000 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.759 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน
เมษายน ปี 2560 มูลค่า 760 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก
ประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2560 มูลค่า 3,000 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2558

ปี 2557
เมษายน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,524,496 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน
2,013,522,778 บาท (หุ้นสามัญ 2,013,522,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 9 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ครบกำหนดไถ่ถอนใน
เดือนพฤษภาคม ปี 2560 มูลค่า 200 ล้านบาท
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ครบกำหนด
ไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2560 มูลค่า 80 ล้านบาท
พฤษภาคม บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก
ประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม ปี 2560
มูลค่า 2,000 ล้านบาท
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ครบกำหนดไถ่ถอนใน
เดือนมิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 210 ล้านบาท
กรกฎาคม
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน
กรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 150 ล้านบาท
กันยายน
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.10 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน
กรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 300 ล้านบาท
ปี 2558
เมษายน
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,522,778 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,333 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน
2,416,227,209 บาท (หุ้นสามัญ 2,416,227,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.35 ครบกำหนด
ไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 200 ล้านบาท
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กันยายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 ครบกำหนดไถ่ถอนใน
เดือนสิงหาคม ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท           
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 ครบกำหนดไถ่ถอนใน
เดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 350 ล้านบาท
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 

ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท
ตุลาคม
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 22 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ครบกำหนดไถ่ถอน
ในเดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท
		
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจำกัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ครบกำหนดไถ่ถอน
ในเดือนตุลาคม ปี 2561 มูลค่า 300 ล้านบาท
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รายงานประจำปี 2558

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยังตลาด
รถยนต์ที่บริษัทมีความชำนาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และ
รถบรรทุก เป็นต้น และตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
มือสองคิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นการปล่อยรถบรรทุกเป็นหลัก ทั้งรถใหม่
และรถเก่า โดยมีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 72 และรถอื่นๆ ร้อยละ 28 ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ใน
รถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า
ในการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ บริษัทจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์
มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องมีทีมงานสินเชื่อที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและ
ราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์
ต่อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งให้บริษัทนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้
กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริมรายได้ ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกัน
ความเสียหายให้แก่บริษัทด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
ปี 2558
รายได้

1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
2. รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
3. รายได้อื่น
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
- รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ
- หนี้สูญได้รับคืน
- รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน
- รายได้อื่น*
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ล้านบาท

ปี 2557
%

ล้านบาท

ปี 2556
%

ล้านบาท

%

544.96
1,794.93
2,339.89
21.60

19.59
64.52
84.11
0.78

439.92
1,938.04
2,377.96
19.33

15.97
70.38
86.35
0.70

379.13
1,715.36
2,094.49
16.64

15.82
71.56
87.38
0.69

134.51
96.31
4.78
101.30
83.43
420.39
2,781.88

4.84
3.46
0.17
3.64
3.00
15.11
100.00

122.53
75.15
5.34
74.59
79.03
356.64
2,753.93

4.45
2.73
0.19
2.71
2.87
12.95
100.00

76.22
60.07
5.07
104.99
39.51
285.86
2,396.99

3.18
2.51
0.21
4.38
1.65
11.93
100.00	

หมายเหตุ: (*) รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ
เงินปันผลรับ

ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่งขัน

สำหรับในปี 2558 อุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา แต่
การแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อยังคงรุนแรงต่อเนื่อง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเช่าซื้อของผู้ผลิตและ
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มุ่งเน้นการทำตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือสอง ทำให้ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับตัว
และขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสำหรับรถยนต์มือสองมากขึ้น ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถใหม่และรถเก่า ที่การแข่งขันในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบ
ตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป รวมถึงนิติบุคคลซึ่งได้รับการแนะนำจากผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง
ทั้งนี้ สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทมียอดรวมการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80
ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นกันเองและให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์
เป็นสำคัญ รวมถึงการเอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานไปยัง
กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนำจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ลูกค้าเดิม
ที่มีการผ่อนชำระค่างวดกับบริษัทหมดแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะกลับมาใช้บริการ
สินเชื่อของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการแข่งขันดังนี้
1.
มุ่งเน้นการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งก่อนและหลังการขาย ควบคู่ ไปกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการมีพนักงานสินเชื่อคอยให้บริการประจำตามสถานจำหน่ายรถยนต์มือสองต่างๆ และมีเจ้าหน้าที่ด้านทะเบียนรถยนต์ประสาน
งานกับทีมสินเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการชำระราคาให้แก่ผู้จำหน่าย
รถยนต์ให้มีความรวดเร็วและตรงต่อเวลา
2.
มุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทมีความชำนาญทั้งในตลาดสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (Niche market) และ
รถบรรทุกทั้งใหม่และใช้แล้วด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 27 ปี ประกอบกับบุคลากรของบริษัทมีความรู้
ความเข้าใจในการทำตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนต์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท
เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในธุรกิจ
3.
ให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการต่อกรมธรรม์ประกัน ภัยเพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง
4.
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว การอำนวยความสะดวกในการให้
บริการ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้จำหน่ายรถยนต์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของการให้บริการ โดยบริษัทจะต้อง
จัดหาวงเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าของผู้จำหน่ายรถยนต์แต่ละรายได้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้จำหน่ายรถยนต์และเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทต่อไป
บริษัทเน้นการให้สินเชื่อผ่านผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนต์ ที่จำหน่ายราคาขายสมเหตุสมผล
5.
หลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรือมีการรับประกันการใช้งานให้กับผู้ซื้อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของรถยนต์ที่
เป็นหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่มีความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และ
คุณภาพของรถยนต์ ในขณะที่รถยนต์ใหม่มีความเสี่ยงหลักอยู่ที่คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว
6.
มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีอยู่ของบริษัท และการจัดหาบุคลากรด้านสินเชื่อที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำ
ตลาดรถยนต์มือสองมาร่วมงานเพื่อเสริมสร้างทีมสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้แก่พนักงานและรวมถึงการ
จูงใจพนักงานทั้งในรูปของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า ร้อยละ
75 – 80 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้
ผลตอบแทนในด้านอัตราการทำกำไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการ
ประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริษัทจะสามารถขายได้ ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบัน
การเงินใหญ่ที่มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำกว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น
นอกจากนี้ จ ากประสบการณ์ อั น ยาวนานและความชำนาญในธุ ร กิ จ บริ ษั ท ยั ง ใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บนี้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการสร้ า ง           
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง การให้บริการที่รวดเร็วทันใจ
สำหรับลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและ
ช่องทางธุรกิจ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีส่วนงานการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดรถยนต์มือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยู่ตามสถานที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่ง
ผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
บริษัทไม่ได้มีการทำสัญญาใดๆกับผู้จำหน่ายรถยนต์เหล่านั้น
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ปัจจุบันบริษัทมีผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าพันราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ที่ตั้งอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเป็นคู่ค้าประจำประมาณ 500 ราย ทั้งนี้บริษัทไม่มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าผ่าน
ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์รายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของสินเชื่อรวม ซึ่งโดยปกติผู้จัดจำหน่ายรถยนต์จะมีการติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทที่ให้บริการด้าน
เช่าซื้อและเช่าการเงินหลายราย แต่การแนะนำให้ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ใช้บริการเช่าซื้อและเช่าการเงินจากบริษัทใดขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จำหน่ายรถยนต์และบริษัท
- คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า
- ความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการชำระเงินให้กับผู้จำหน่ายรถยนต์
- ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริการ
- ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขายที่ผู้จำหน่ายรถยนต์จัดขึ้นในบางโอกาส
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายรถยนต์มาเป็นเวลานาน จึงทำให้บริษัท
สามารถทำการค้าในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า/ผู้ซื้อรถยนต์ของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองขนาดใหญ่
บางรายได้

แหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว บริษัทยังมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณา
แหล่งเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 มีดังนี้

รายการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น*
หุ้นกู้ระยะยาว***
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม		

จำนวนเงิน

2558
สัดส่วน (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
จำนวนเงิน สัดส่วน (%)

จำนวนเงิน

2556
สัดส่วน (%)

4,564.26

15.81

3,879.05

14.23

3,223.28

12.09	

7,403.38
15,500.00
1,399.72
24,303.10
28,867.36

25.65
53.69
4.85
84.19
100.00

7,055.53
15,700.00
624.79
23,380.32
27,259.37

25.88
57.59
2.29
85.77
100.00

7,007.20
14,760.00
1,662.00
23,429.20
26,652.48

26.29
55.38
6.24
87.91	
100.00	

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี เจ้าหนี้สรรพากร       
เงินทดรองจ่าย เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุ้นกู้ระยะยาวเป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีเงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนรวม
24,303.10 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนดังนี้

เงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนรวม 24,303.10 ล้านบาท โดยมีกำหนดการจ่ายชำระคืนดังนี้
กำหนดชำระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
12,903.38
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
7,399.98
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
3,999.74
เกินกว่า 3 ปี
0.00
รวม		
24,303.10

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

33

เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่รวมลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี บริษัทจะมีค่างวดที่
ครบกำหนดชำระ ดังนี้
ค่างวดที่ ได้รับจากลูกหนี้
ภายใน 1 ปี		
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี		
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี		
เกินกว่า 3 ปี		
รวม			

สัญญาเช่าซื้อ
13,037.33
9,949.93
6,454.84
3,645.17
33,087.27

สัญญาเช่าการเงิน
116.83
105.59
85.04
91.23
398.69

รวม
13,154.16
10,055.52
6,539.88
3,736.40
33,485.96	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น) จำนวน
12,903.38 ล้านบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระคืนเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จำนวน 7,399.98 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบ
เทียบกับค่างวดที่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้ภายใน 1 ปี จำนวน 13,154.16 ล้านบาท และค่างวดที่ครบกำหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
จำนวน 10,055.52 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี สำหรับเงินกู้ยืมที่ครบกำหนด
ชำระคืนภายใน 1 ปีนั้น ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินและบุคคลภายนอก และเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกู้ ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของ Mismatch fund ซึ่งบริษัทยังคง
บริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง

เป้าหมายของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาท่ามกลางปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งบริษัทได้มี  
การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและได้ร่วมบริหารงานกับผู้บริหารของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการให้สินเชื่อ โดยแยก
ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ธนาคารให้ ชั ด เจนเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความทั บ ซ้ อ นทางธุ ร กิ จ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ยั ง คงใช้ ค วามเชี่ ย วชาญและ       
ความชำนาญของบริษัทเป็นหลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต โดยวางแนวทางการดำเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้าดังนี้
1.
วางแผนขยายสาขาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ รองรั บ การขยายฐานการให้ เ ช่ า ซื้ อ รถยนต์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริ ก ารให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้
กระบวนการให้สินเชื่อมีความรวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัท
2.
ขยายกลุ่มฐานลูกค้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุก รถปิคอัพ รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE) รถแท็กซี่        
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยผ่านทางสาขาของบริษัท
3.
การให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสินเชื่อหลัก เช่น รถเครน รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก และอื่นๆ
ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และรถเก่า
4.
ปรั บ โครงสร้ า งทางการเงิ น ให้ มี ค วามเหมาะสมอั น จะนำไปสู่ ก ารลดต้ น ทุ น ทางธุ ร กิ จ และส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท อยู่ ใ นจุ ด ที่ มี           
ความสามารถในการแข่งขันได้
5.
เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิ่มการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
6.
รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัท มุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากรสินเชื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อ โดยจะเป็นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่
ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest
spread) ให้มีอัตราลดลง ดังนั้นบริษัทได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อของรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าให้มากขึ้นและการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (Refinance) ด้วยแหล่งเงินกู้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลดลง เพื่อรักษาระดับ Interest spread ให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการกู้ยืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อส่วนใหญ่จะต้องประสบกับความเสี่ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อและระยะเวลาใน
การกู้ยืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทเองก็เช่นเดียวกัน จากเดิมที่บริษัทมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นช่วงระยะเวลานาน 1-5 ปี
ในขณะที่บริษัทมีการจัดหาเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการกู้ยืม
1-4 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกต่างด้านระยะเวลา (Duration Gap) และอาจส่งผลให้เกิดภาวะของรายรับและรายจ่ายไม่สอดคล้อง
กันและจะนำไปสู่การเกิดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานได้ ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้บริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยการแบ่งชั้นลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของบริษัทออกเป็นระยะสั้นและระยะยาวและปรับระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ และเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลา      
การให้สินเชื่อให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความแตกต่างด้านระยะเวลาลง และสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้ง
จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานลงให้เหลือน้อยลง

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจำหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ
รถยนต์ขึ้นใหม่หลายราย ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนด
แผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรี และอนุญาตให้กิจการที่
เป็นของผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ สามารถประกอบธุรกิจ
เช่าซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรีเช่นกัน ส่งผลให้สภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขัน
ด้านราคาเพื่อช่วยสนับสนุนยอดจำหน่ายรถยนต์
สำหรับปี 2558 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไปให้อยู่ในระดับร้อยละ 65-70 ของมูลค่า
ลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทำกำไร
ที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริษัทจะ
สามารถขายได้ ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนการในดำเนินงาน
ต่ำกว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นความเสี่ยงที่มีควบคู่ ไปกับ    
การประกอบธุรกิจ การที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปัจจัยภายในของลูกค้าเอง เช่น ความต้องการใช้เงินเพื่อรักษา
สุขภาพ ปัญหาจากปัจจัยจากค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ที่กำลังผ่อนชำระอยู่ ปัญหาจากปัจจัยภายนอกเช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาจากราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาจากการถูกไล่ออกจากงาน ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่างวด
ได้ตรงตามกำหนดและก่อให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ การควบคุม
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงจากสินเชื่อ      
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับผลการดำนินงานโดยรวมของบริษัท
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บริษัทมีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้คือ
•

•

บริษัททำการควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเชื่อโดยทำการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการชำระหนี้จากสถิติของลูกค้าจาก บริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้มาขอกู้สินเชื่อของบริษัทได้ รวมถึงการนำระบบ
Scoring มาใช้ในการประเมินคุณภาพลูกค้าที่ขอเช่าซื้อรถยนต์
บริษัททำการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจำนวนลูกค้าที่ค้างชำระรายสัญญาควบคู่ไป
กับนโยบายการติดตามเร่งรัดหนี้ที่เข้มงวดเพื่อให้หนี้ที่ค้างชำระกลับคืนมาอยู่ในสถานะปกติให้ ได้มากและรวดเร็วที่สุด โดยมีมาตรการ
ดังนี้คือ กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า
ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีเมื่อผิดนัดชำระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ส.ค.บ.) กำหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กำหนดอัตราเบี้ยปรับไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MRR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี) กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนเพื่อ
เร่งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกค้าและผู้ค้ำประกัน และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคำเสนอแนะ และ
ผลจากการติดตามลูกค้า และกรณีผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป จะทำรายงานส่งให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยให้
เวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หากลูกค้าไม่มาติดต่อ บริษัทจะดำเนินการเร่งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริษัทไม่สามารถ
ติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ ได้เงินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดำเนินการทาง
กฎหมายกับลูกค้าและผู้ค้ำประกันต่อไป โดยจะเป็นการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ ได้หนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดทำรายชื่อ
Black list สำหรับลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังมีการรายงานเพื่อให้ทราบถึงสถานะคุณภาพสินเชื่อในปัจจุบันรวมทั้งมีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
การค้างชำระค่างวด และในกรณีที่มีการค้างค่างวดเกิดขึ้น บริษัทจะเข้าตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าที่ค้างชำระตั้งแต่งวดแรกอย่างใกล้ชิดและ
ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ต่อไป

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การปล่อยสินเชื่อทั้งรถใหม่และรถมือสอง ซึ่งบริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสอง การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง รวมถึงการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้ต่ำกว่ามูลค่าสินเชื่อคงเหลือ ซึ่งต้อง
นำมาประมูลขายตามสภาพ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ สภาพ และความนิยมของรุ่น และยี่ห้อรถยนต์นั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของยอดลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
ทั้งหมด
บริษัทมีมาตรการที่จะจำกัดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้โดยใช้การตรวจสอบเชิงคุณ ภาพรถยนต์และใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนต์ควบคู่ ไปกับการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้บริษัทยังมีการการคัดเลือกผู้จำหน่าย
รถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมีการรับประกันคุณภาพรถยนต์ภายหลังการ
จำหน่ายแล้ว รวมถึงมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่  ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองได้ส่งรายชื่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วย

ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา

เมื่อบริษัทได้ดำเนินการยึดคืนรถยนต์มาจากลูกหนี้แล้ว รถยนต์ที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนำมาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล และ
ในกรณีที่ขายประมูลรถยึดแล้วไม่พอชำระหนี้ บริษัทยังสามารถเรียกร้องส่วนที่เหลือจากลูกหนี้หรือ ผู้ค้ำประกันได้ ซึ่งในกรณีที่บริษัทไม่
สามารถเรียกร้องหนี้ส่วนที่เหลือได้ บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคาประมูลรถยึดจะขึ้นกับคุณภาพ อายุ และความนิยมของ
รถยนต์ รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความต้องการรถยนต์ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนต์ที่
ยึดคืนมา ในกรณีของรถยนต์มือสองนั้นโดยทั่วไปจะน้อยกว่ากรณีของรถยนต์ใหม่ เนื่องจากการลดลงของราคารถยนต์ตามอายุการใช้งาน
แต่ละปีนั้นจะมีอัตราสูงในช่วงปีแรกๆ และมีอัตราชะลอลงในช่วงที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากขึ้น
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ในปี 2556 ราคารถยนต์มือสองมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้การขายรถในกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลขาดทุนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา
และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในปี 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา โดยให้
มีการติดตามดูแลสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อป้องกันการค้างชำระค่างวด อันจะนำไปสู่กระบวนการยึดรถในที่สุด และจะดำเนินการ
ขายโดยเร็ว เพื่อลดผลขาดทุนจากราคาที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันให้ชำระ
เงินในส่วนที่บริษัทขาดผลประโยชน์หลังจากยึดรถคืนมาเพื่อให้บริษัทมีผลขาดทุนน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากจำนวนรถยนต์ที่ขายจากการยึดคืน
ในปี 2556 2557 และ 2558 มี จ ำนวน 492 คั น 527 คั น และ 734 คั น ตามลำดั บ และมี ผ ลขาดทุ น จากการจำหน่ า ยรถที่ ยึ ด คื น
ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจำนวน 41.98 ล้านบาท 47.16 ล้านบาทและ 121.17 ล้านบาท ตามลำดับ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ และ
ราคาตลาดของรถยนต์มือสองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำตลาดและการดูแลลูกค้า โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์หลายรายอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำอยู่ตามสถานที่จำหน่ายของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้า
กับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับ
การชำระราคาให้แก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ให้รวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทเน้นให้บุคลากรอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าและผู้จำหน่ายรถยนต์เป็นสำคัญ รวมถึงการ
เอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และสามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่
เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนำจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จำหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย โดยที่ผ่านมาลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชำระค่างวดกับบริษัท
หมดแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะกลับมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัท
มีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเหล่านี้โดยการจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทำงานอยู่กับบริษัทในระยะยาวในรูปผลตอบแทน
ต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาความรู้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อหนี้เพิ่มในอนาคต

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีขยายธุรกิจโดยการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2557 และ 2558 บริษัท
มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงิน – สุทธิ จำนวน 26,833.40 ล้านบาท 27,304.18 ล้านบาท และ 28,920.28 ล้านบาท ตามลำดับ การขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการจัดหาเงินกู้ยืมจากหลากหลายแหล่งเพื่อกระจายความเสี่ยงจากกการ
ก่อหนี้ทั้งจากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้
เพียงพอต่อการขยายตัวทางธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังคงพยายามจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ
ภายใต้ความเสี่ยงของโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น

		 ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ลำดับ
รายชื่อ
จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
ร้อยละ
1 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
1,574,951,400
65.18
2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ
89,657,318
3.71
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
39,643,868
1.64
4 นางเนาวนารถ จามรมาน
21,000,000
0.87
5 บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
18,926,550
0.78
6 นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ
14,005,000
0.58
7 นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ
12,470,436
0.52
8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ
11,543,700
0.48
9 นายวินัย ทองสอง
9,800,000
0.41
10 นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ
9,240,000
0.38
11 อื่นๆ
614,988,937
25.45
		 รวม
2,416,227,209
100.00
 	 มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น		

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555
โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 268.47 ล้านหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
63.09 ของกำไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556
โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ล้านหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
59.80 ของกำไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557
โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ล้านหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
65.77 ของกำไรสุทธิ
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร		
ประธานกรรมการ
2. นายเจริญสุข
กิจอิทธิ		
กรรมการ
3. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ		
กรรมการ
4. นายวุฒิชัย
สุระรัตน์ชัย		
กรรมการ
5. นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล		
กรรมการ
6. นายอนุชาติ
ดีประเสริฐ		
กรรมการ
7. นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ		
กรรมการ
8. ดร.ถกล
นันธิราภากร		
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรพล
สติมานนท์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายวราวุธ
วราภรณ์		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. ผศ.แน่งน้อย
ใจอ่อนน้อม		
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง ประกอบด้วย นายเจริญสุข กิจอิทธิ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล นายอนุชาติ ดีประเสริฐ และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ
1.

2.
3.
4.

มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัด
เรื่องเพศ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.

มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร
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3.

4.

กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง
หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอำนาจลงลายมือชื่อและ ประทับตราสำคัญของบริษัท
กระทำการใดๆ แทนบริษัทได้
มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จำเป็น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.

3.

4.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ
ดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือ
โอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับและการจ่าย
บำเหน็จกรรมการ เป็นต้น
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแลกิจการ
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
		 กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มี ฝ่ายตรวจสอบและดูแล
การปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษใน
การรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่
ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
กรรมการอิสระมีทั้งหมด จำนวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกันโดยไม่มีผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันกำหนดข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. 	
2.

3.
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
รายงานประจำปี 2558

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง
ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
ดร.ถกล นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท์
นายวราวุธ วราภรณ์
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.
3.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4.

5.
6.

7.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบ
หมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
พิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทใน
รายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
•
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้
รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
•
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งประกอบด้ ว ยกรรมการอย่ า งน้ อ ยสามคน และต้ อ งมี ก รรมการอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง คน มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
นอกเหนือจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีคุณสมบัติและ       
องค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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รายงานประจำปี 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.

4.

5.

ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัททุกประการ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำหนดไว้ (Non-Policy
Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีกำหนดไว้หรือที่มิใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of
Non-Policy Assets) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ สำหรับนโยบายหรือการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากการเป็นพนักงาน
การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล สามารถอนุมัติได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขอำนาจที่ได้ให้ ไว้กับบุคคลที่
ได้รับมอบอำนาจช่วงนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้รายการที่
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่
มิใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให้
รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.
พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายบริษัท เรื่องที่หากดำเนินการไปแล้วจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการบริษัทที่วางไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนออนุมัติเป็นรายเรื่อง
หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น
2.
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติคำขอสินเชื่อ และคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้บริษัท ทั้งรายเดี่ยวและ
รายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.
มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4.
มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
5.
มีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ หรือเงินโบนัสต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
6.
มีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมาย
7.
มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
9.
ติดตามและประเมินการดำเนินงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริษัท กำหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
10. พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหน้าที่รับผิดชอบกลั่นกรองแผนงาน และจัดทำงบประมาณประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
2. นายวราวุธ วราภรณ์
3. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้มีนางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.

2. 	

3.

ด้านการสรรหา
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ได้ทำการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
•
ดูแลให้คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยกรรมการและ/หรือคณะกรรมการในชุดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการในชุดต่างๆ
•
เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปีของบริษัท
ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและ
กรรมการในชุดต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
•
•
กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี (การปรับเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนอื่น) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับภาวะตลาด
•
เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปีของบริษัท
ด้านอื่นๆ
•
พิจารณาในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระหนึ่งในการประชุม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวิรัตน์
นายเจริญสุข
นายโกวิท
นายวุฒิชัย
นายอนุวัติร์
นายอนุชาติ
นายประพันธ์
ดร. ถกล
นายสุรพล
นายวราวุธ
นายสุวิทย์
ผศ.แน่งน้อย

รายชื่อ
ชินประพินพร		
กิจอิทธิ		
รุ่งวัฒนโสภณ		
สุระรัตน์ชัย		
เหลืองทวีกุล		
ดีประเสริฐ		
อนุพงษ์องอาจ		
นันธิราภากร		
สติมานนท์		
วราภรณ์		
อรุณานนท์ชัย		
ใจอ่อนน้อม		

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญในนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและมีความเป็นสากล
อยู่เสมอ
ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณที่กำหนดไว้
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทซึ่งในการปฏิบัติ
หน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเมิ น ปั จ จั ย ทั้ งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะนำมาใช้ ใน          
การปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กำหนดมาตรการต่างๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาอนุมัติเครื่องมือหรือมาตรการต่างๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด 	
นายบุญชู วงศ์ภักดี		
นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและติดตาม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
1.
2.
3.
4.

มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผู้บริหาร และพนักงาน
จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
ของพนักงานของบริษัท
5.
มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
6.
ติดตามและประเมินการดำเนินงานและประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณา
เสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
7.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานกรรมการได้มอบหมายซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้
1.
กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2.
มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3.
มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4.
ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง            
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการ
หรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

การสรรหากรรมการของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ
1)
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2)
แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตำแหน่งว่างลง
•
ในกรณีตาม 1) จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาอนุมัติ
ได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน
•
กรรมการอิ ส ระจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วยในการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกำกั บ ดู แ ล การบริ ห ารงานให้ มี ม าตรฐานที่ ถู ก ต้ อ งและ                
มีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด จำนวนอย่างน้อย
3 คน มาทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเป็นอิสระใน       
การทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและ
หลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้         
การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ขององค์กร
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ ไม่ ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย จำนวน 3 คน เพื่อมาทำหน้าที่เป็น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการ
ผู้ จั ด การเป็น ประธานกรรมการบริหาร โดยให้ค ณะกรรมการบริหารมี อ ำนาจหน้ าที่ ค วบคุ ม ดู แลกิจ การของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ในรายงานประจำปี บริษัทจึงเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งคณะ       
ทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น
วาระหนึ่งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฎิบัติตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติ
ทั้งหลาย

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการบริษัทและเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทำหน้าที่เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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รายงานประจำปี 2558

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1.

ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้การปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2.
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3.
บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
4.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
6.
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
7.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท         
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่นที่ 20 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 6 จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ        
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายชื่อ
ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ
รวม (บาท)
		
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ
			
ตรวจสอบ
และกำหนด
บริหาร
				
ค่าตอบแทน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
125,000	 	 	 	 224,201.32	 349,201.32
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
110,000	 	 	 	 197,297.16	 307,297.16
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
110,000	 	 	 	 197,297.16	 307,297.16
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
110,000	 	 	
96,000
197,297.16	 403,297.16
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
110,000		
44,000		 157,837.73	 311,837.73
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
110,000	 	 	 	 197,297.16	 307,297.16
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
110,000	 	 	
96,000
197,297.16	 403,297.16
ดร.ถกล นันธิราภากร
110,000
125,000	 	 	 197,297.16	 432,297.16
นายสุรพล สติมานนท์
110,000
110,000	 	 	 197,297.16	 417,297.16
นายวราวุธ วราภรณ์
110,000
110,000
44,000	 	 197,297.16	 461,297.16
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
110,000
110,000
50,000	 	 197,297.16	 467,297.16
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
88,000
88,000	 	 	 157,837.73	 333,837.73
รวม
1,313,000
543,000
138,000
192,000 2,315,551.22 4,501,551.22	
* นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
** นายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
*** นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
ค่าน้ำมันและโทรศัพท์
รวม (บาท)
จำนวนผู้บริหาร (ท่าน)

2558
24,918,208
216,000
25,134,202
6

2557
24,825,400
216,000
25,041,400
6

2556
15,434,000
237,500
15,671,500	
6	

ค่าตอบแทนอื่นๆ
การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยเป็นของผู้บริหารดังนี้
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2558
1,019,700

2557
713,560

2556
636,800

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติด้านค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน จากผลสำรวจ
ค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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77

2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  28 กรกฎาคม 2545

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ้ ริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP และ DCP รุน่ 40/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 16
ประจำปี 2556
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้า
   และการพาณิชย์ รุน่ ที่ 8 (TEPCoT 8)
สถาบันวิทยาการการค้า
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
89,657,318
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน่ 19/2004 และ DCP รุน่ 53/2005 ร้อยละ 3.71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน 		
Seattle University, U.S.A.

ไม่มี

ไม่มี

5,040,000
ร้อยละ 0.21
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1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

- ปริญญาโท สาขาการตลาด   	
City University, U.S.A.

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
ตำแหน่ง

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ชื่อบริษัท

บริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหว้า จำกัด
บริษัท เจริญสุขพืชผล จำกัด
บริษัท เรียลตี้แอนด์พร็อพเพอตี้
แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุ่น 60/2006 และ DCP รุ่น 173
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี
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4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
    กรรมการ
    กรรมการบริหาร
    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 24 กรกฎาคม 2549

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน่ 19/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มี

ไม่มี

8,101,160
ร้อยละ 0.34
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3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  28 กรกฎาคม 2545

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Southeastern University, U.S.A.

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
ตำแหน่ง

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
เครดิต 2
2549 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส สายงานบริหารเครดิต
2550 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารเครดิต
2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ชื่อบริษัท

บมจ. ธ. นครหลวงไทย

บมจ. ธ. นครหลวงไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บมจ. ธ.นครหลวงไทย

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
52
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 	 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

ประกาศนียบัตรการอบรม
- How to Measure the Success of 	
Corporate Strategy (HMS) รุน่ 4/2557
-  Successful Formulation & Execution
   the Strategy (SFE) รุน่ 3/2552
- Director Certification Program (DCP)
รุน่ 24/2545
- Board and Performance Evalution Program
โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารบริษทั เงินทุน
รุน่ 9/2537
  	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
2553
2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และ
Chief  Financial Officer
2550 - 2552 กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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52
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
 	 กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
55
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DCP รุน่ 173 และ SFE รุน่ 22/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 	
(คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน่ 89/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท

BNP Paribas Peregrine Securities
Public Company Limited

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สินเคหการ จำกัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บมจ.ธนชาตประกันภัย
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดเช่าซื้อและ
สินเชื่อ Auto Dealer
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2544 - 2553 ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์
2541 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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8. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ    
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

70

- DAP รุน่ 8/2004 และ ACP รุน่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประกาศนียบัตรการอบรม
- สาขาการเงินการธนาคาร   
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
   West Liberty State, U.S.A.

- 	ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative   
Analysis) Northern Louisiana U., U.S.A.

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์ 	 371,004
University of Arkansas, U.S.A.
ร้อยละ 0.02

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง
2558 – ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี คณะบัญชี
อาจารย์พิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
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10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 14 ธันวาคม 2552

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน่ 82/2010 และ RCC รุน่ 19/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP และ DCP รุน่ 40/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Southern Methodist University, U.S.A.

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, U.S.A.

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

7,499,181
ร้อยละ 0.31

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, U.S.A.

9. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

54

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
2546 - 2547 รองอธิบดี

2550 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2555 - 2557
2554 - 2557
2554 - 2557
2554 - 2557
2551 - 2554

2552 - ปัจจุบัน

ชื่อบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
อนุกรรมการด้านกฎหมายและ การรถไฟแห่งประเทศไทย
สัญญา
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ
บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ
บริษัท ฟ้าใสหาดงาม จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษา

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554

66

ประกาศนียบัตรการอบรม
- Director Certification Program
(DCP) 14/2002
- Director Diploma Examination
(Fellow Member)
- Audit Committee Program (ACP)
4/2005
- Quality Financial Reporting 2/2006
- Role of  The Compensation 		
Committee (RCC) 18/2014
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) 15/2014
- Successful Formulation and Execution
of Strategy (SFE) 23/2015
- Building Better Board through Effective  
Independent Director (Director Forum
2/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- CMA 8, Capital Market Academy
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Bachelor of Art, Louisiana Tech 	
University, U.S.A.

- Program for Management 		
Development, (PMD 1985) Harvard
Business School Harvard University,
USA

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
ประสบการณ์ทำงาน
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
ไม่มี
ไม่มี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
และกำหนดค่าตอบแทน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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13. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด

	

50

12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
73
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ   
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง 8 พฤศจิกายน 2553

ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหาร         
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน่ 73/2008
-  DCP รุน่ 121/2009
- ACP รุน่ 34/2011
-  MIA รุน่ 10/2011
- MFM รุน่ 5/2011
-  MIR รุน่ 11/2011
- MFR รุน่ 15/2012
-  ELP รุน่ 1/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสยาม

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตและ
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี University of Detroit, U.S.A.

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ตำแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ
2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด
2545 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานด้านสินเชื่อ
2540 - 2545 หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

ชื่อบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ  
2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2553 - 2556 คณะกรรมการจรรยาบรรณ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2547 - 2553 คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
2547 - 2553 คณะกรรมการการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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14. นายบุญชู วงศ์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

15. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
เลขานุการบริษัท

ประกาศนียบัตรการอบรม
- CSP รุน่ 20/2006 และ EMT รุน่ 5/2006
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพือ่ การวางแผนและควบคุม    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

				
ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ตำแหน่ง

ชื่อบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
2547 - 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2543 - 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน
2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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รายงานประจำปี 2558

16. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน
17. นางจิตรี ศรีบัญยรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
18. นางสาวอัญชัญ สีสม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์

ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตร Micro MBA Chula รุน่ ที่ 58
 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

46

39

- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ชื่อ – นามสกุล /
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ตำแหน่ง /
(ปี)
วันที่ ได้รับแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหาร
ตำแหน่ง

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและ
กลยุทธ์
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน

2534 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน

ช่วงเวลา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากเห็นว่าหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน แบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้ ทำหน้าที่แทน
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละ
วาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากกำหนดวันประชุมที่ไม่ใช่
วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดสถานที่จัดประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ณ ห้องประชุมของอาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
โดยมีรถไฟฟ้าบีทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน เนื่องจากคำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 14 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวก สนับสนุน และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับปี 2557 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์
“ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สำหรับปี 2558 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 คะแนนเต็ม 100
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General
Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2558 บริษัทได้จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทจะ     
เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริษัท โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับ       
ผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกำหนดจุดบริการรับลง
ทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และ
จัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ พร้อมการจัดให้มีของว่างเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่รอ
เข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุมอธิบายวิธีการลง
คะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่วาระ โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในปี 2558 มีกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษา
กฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
หลั ง วั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท ได้ แ จ้ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห ลั ง จากการประชุ ม สิ้ น สุ ด ในวัน ที่            
8 เมษายน 2558 และบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา
และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา
เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ต่อไป

3.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรง
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จ
ในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่
คู่ค้า : บริษัทมีการปฏิบัติและการให้บริการต่างๆ ต่อผู้จำหน่ายหรือเต็นท์รถมือสองตามเงื่อนไขทางการค้า	 รวมถึง
		 การปฏิบัติตามสัญญา
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริษัท บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการ
ด้านการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงาน มีสวัสดิการประกัน
กลุ่มพนักงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคน ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด เพื่อส่งเสริมการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เช่น วงเงิน
การรักษาพยาบาล ตามโครงการ “สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและครอบครัว” การฝากเงิน การกู้เงิน โดยจะได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ ในการดำเนินกิจการของบริษัท จึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
หรือรายงานในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทั้ง
ทาง E-mail หรือเว็บไซต์ของบริษัท
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รายงานประจำปี 2558

4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลดำเนินงาน ซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจำปี แบบรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี (56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)

สำหรับรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ที่มีขึ้นในวันที่          
8 เมษายน 2558 บริษัทดังกล่าวจัดเป็นผู้สอบอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลส่วน
งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุการของบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างสะดวก เพื่อเป็น
อีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยติดต่อ
นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (Ms. Rungtip Chaipathanapruck)
ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 02-4319000 ต่อ 2161
หรือติดต่อผ่านช่องทางเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ contact@ratchthani.com

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1.

2.

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่
จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส ซึ่งบริษัทได้เข้า
ร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.ratchthani.com)
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2558 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร ได้ ให้
สัมภาษณ์ผ่านสื่อรายการ “Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโต” ทางช่อง Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง และกลยุทธ์การสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงาน เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นำไปสู่       
การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต
รวมถึงตลอดปี 2558 บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันจาก
บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ขอนัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัท ดังต่อไปนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
- Greyhound Asia Fund Limited
- Sunrise Brokers (Hong Kong)
- Daiwa Asset Management (Singapore), LTD
- Equinox Financial Partners USA
- Leading Assets United Limited
- Lion Global Investors Ltd., Singapore

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

สถานะ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
-

กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
5
-

กรรมการตรวจสอบ
5			

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจาก
นี้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน
มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อำนาจในการ
ตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่กรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม และรัดกุม
โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และจากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2549 ดังกล่าว ได้มีมติให้ ธ.นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Whitewash) และบริษัทได้ดำเนิน
การแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำนวน 4 ท่าน
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล     
ค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานเป็น
ประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
แต่ละคณะดังนี้
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รายงานประจำปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
5.นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
8. ดร.ถกล นันธิราภากร
9. นายสุรพล สติมานนท์
10. นายวราวุธ วราภรณ์
11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ กำหนดค่า คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ ตอบแทน
บริหาร
ความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
5/5			
12/12
12/12
5/5					
5/5			
12/12
12/12
5/5			
12/12
12/12
5/5		
2/2			
5/5					
5/5			
12/12
12/12
5/5
5/5				
5/5
5/5				
5/5
5/5
2/2			
5/5
5/5
2/2			
4/5
4/5				

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5		

หมายเหตุ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรม
ที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
สำหรับปี 2558 มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ใน          
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน

1
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					 ด้านการค้าและการพาณิชย์
					 รุ่นที่ 8 (TEPCoT 8)						
2
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
- CG Forum 1/2015 “CG in 	 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					 Substance: วัฒนธรรมองค์กร
					 กับหลักบรรษัทภิบาล”						
3
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  	 - Successful Formulation and -  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
			
/ประธานกรรมการสรรหาและ		 Execution of Strategy (SFE)		 บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
			
กำหนดค่าตอบแทน		 รุ่นที่ 23/2015		 of Directors)
				
- Building Better Board through - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
					 Effective Independent Director		 บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
					 (Director Forum 2/2015)		 of Directors)			
4		 ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
- Ethcal Leadership Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
			
กรรมการตรวจสอบ		 (ELP) รุ่นที่ 1/2015		 บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
							 of Directors) 			
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้
1.
คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
2.
เลขานุการคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคลต่อ
3.
คณะกรรมการ และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้
1.
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 9 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของ
คณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ กั บ นโยบายของบริ ษั ท คณะกรรมการกั บ การอบรมและพั ฒ นา และการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
		
สำหรับปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมทั้งคณะอยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5.00 เพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายให้คณะกรรมการทราบ โดยกำหนดเป็นวาระการประชุมต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น
2.

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลมีหัวข้อการประเมินรวม 4 ด้าน ได้แก่         
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
		
สำหรับปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอยู่ ในระดับ “ดีมาก” ซึ่ง
กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงาน
บริหารระดับสูงที่สำคัญอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท
และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของ
บริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่
บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ
ของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กำหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตาม
รายละเอียดดังนี้
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,200,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี
410,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
310,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 	
240,000 	 บาท
2.
ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามราย
ละเอียดดังนี้
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ
230,000 บาท
2.
ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ
230,000 บาท
2.
ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของบริษัทตามที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้นำแนวปฏิบัติการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
งานการบริหาร โดยสรุปได้ดังนี้

1.

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
•
•

•

2.

การประเมินความเสี่ยง
•
•

3.

•

บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงป้องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละระดับ
การให้อำนาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการทดสอบแผนดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
•
•
•

5.

บริษัทได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
บริษัทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการควบคุม
•

4.

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและ
พนักงานยึดถือแนวเป็นปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด         
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้จัดวางโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ
มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตุประสงค์ที่กำหนด

บริษัทได้นำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
บริษัทมีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆ จากฝ่ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และกระดานประกาศ
ส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน
บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ในส่วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุน
และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสียผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ auditcom@thani.co.th

การติดตามและประเมินผล
•

บริษัทได้มีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสำคัญและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทาง
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
•
บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการชี้แจงข้อบกพร่องจากการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทและ
กำหนดแนวทางแก้ ไขให้เหมาะสมและทันเวลา
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
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การตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ไม่ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในบริ ษั ท แต่ จั ด ให้ มี ผู้ ต รวจสอบภายในอิ ส ระจากภายนอกทำหน้ า ที่ แ ละรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านงานบริหารของหน่วยงาน
บริษัทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวหน้างานสายงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติของกลุ่มธนาคาร ธนชาต เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนิน
การตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
(Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีต้องเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายใต้แนวปฏิบัติ          
ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยกเว้น
รายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของ
รายการระหว่างกันเป็นดังนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำกัด		

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทใหญ่
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ธนาคารพาณิชย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินกู้ยืมและยอดคงค้างอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่น – เงินประกัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำกัด		
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)
2557

133,303,288

178,571,305

64,788

58,980

10,437

11,684

195,000,000
69,000,000

180,000,000
89,000,000

-

198,442

429,400,000

100,000
429,400,000

-

-

143,874
3,839,895

39
3,839,895

5,300

5,300

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจกับกิจการ
สำหรับปี (หน่วย : บาท)
นโยบาย
ความจำเป็น/
ที่เกี่ยวข้องกัน
2558
2557
การกำหนดราคา
ความสมเหตุสมผลของรายการ
					
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)									
ซื้อซอฟแวร์
- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
ดอกเบี้ยจ่าย
2,501,976 11,101,332 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
9,125,684 10,072,661 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ค่าเช่าจ่าย
299,090
296,639 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการ
ค่าบริการจ่าย
9,931,212 5,962,272 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข
ดอกเบี้ยรับ
744,118 1,230,103 อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้า โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ
					 ทั่วไป
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
						
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
						
บริษัทแล้ว				
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)									
ดอกเบี้ยจ่าย
7,424,753 5,994,343
อัตราที่ตกลงกัน
เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
						
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
						
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
						
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการ
						
ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข
						
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ
						
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
						
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
						
บริษัทแล้ว				
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)									
ดอกเบี้ยจ่าย
20,611,200 10,333,833 อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
						
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
						
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
						
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการ
						
ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข
						
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ
						
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
						
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
						
บริษัทแล้ว				
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน									
ดอกเบี้ยจ่าย
2,898,496 4,848,789
อัตราที่ตกลงกัน
เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
						
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
						
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
						
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการ
						
ดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไข
						
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการ
						
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
						
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
						
บริษัทแล้ว				
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึง
ราคาตลาดหรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการจากการค่าเช่าในอัตราตลาดบวกด้วย
อัตรากำไรที่ ได้กำหนดซึ่งเป็นอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนต้นทุนและอัตรากำไรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี       
โดยบริ ษั ท นำเสนอให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาถึ ง ความสมเหตุ ส มผลและความเหมาะสมของราคา และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก          
คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเเล้วแต่กรณี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคารจ่าย เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดย
คำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้
ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไปซึ่งจะต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัท ต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
งบการเงิน
(1)

(2)

ผู้สอบบัญชี
ปี
ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2558 นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
2557 นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
2556 นางสาวสมใจ คุณปสุต
4499
			

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
(เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)

รายงานการสอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
•

ผลการดำเนินงาน
ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สำหรับปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 754.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 276.84 ล้านบาท
หรือร้อยละ 57.99 โดยรายได้รวมสำหรับปี 2556 มีจำนวน 2,396.98 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 813.50
ล้านบาท หรือร้อยละ 51.37 ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก
ประกอบกับการขยายฐานสินเชื่อเช่าซื้ออย่างต่อเนื่องของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 917.23
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 244.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.36 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
สำหรับปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 704.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 50.15 ล้านบาท          
หรือร้อยละ 6.65 โดยรายได้รวมสำหรับ ปี 2557 มีจำนวน 2,753.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 356.95
ล้านบาท หรือร้อยละ 14.89 ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก
ประกอบกับ การขยายฐานสิ น เชื่อ เช่า ซื้อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบริษัท ในขณะที่ บ ริษัท มี รายจ่ า ยทางการเงิ น จำนวน
1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 154.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.86 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติม
เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
สำหรับปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 748.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 44.57 ล้านบาท       
หรือร้อยละ 6.33 โดยรายได้รวมสำหรับ ปี 2558 มีจำนวน 2,781.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนจำนวน
27.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.02 จากการเน้นการรักษาและดูแลฐานลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัท
มีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 1,016.40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 55.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.18 ซึ่งยัง
คงลดลงจากการจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาช่องว่างของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถ
ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

-

รายได้
ปี 2556 บริษัทขยายฐานสินเชื่อมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศจากนโยบาย
ประชานิยม ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 2,396.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 813.50 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 51.37 (โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 7,967.44 ล้านบาท หรือ       
คิดเป็นร้อยละ 42.23)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2556 ของบริษัทยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินจำนวน 2,111.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.07 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ จำนวน 181.21 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 104.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.56 และร้อยละ
4.37 ตามลำดับ
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ปี 2557 บริษัทยังคงขยายฐานสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 2,753.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2556 จำนวน 356.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.89 (โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี
2556 จำนวน 470.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75)
องค์ประกอบหลักของรายได้ ในปี 2557 ของบริษัทยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาเช่าการเงินจำนวน 2,397.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.05 ของรายได้รวม และมาจากรายได้            
ค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 197.12 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 159.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.16
และร้อยละ 5.79 ตามลำดับ
ปี 2558 บริษัทเน้นการดูแลรักษาฐานสินเชื่อของบริษัท เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้บริษัท
มี ร ายได้ ร วม 2,781.88 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 จำนวน 27.95 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.02          
(โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,616.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.92)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2558 ของบริษัท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินจำนวน 2,361.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ จำนวน 235.81 ล้านบาทและรายได้อื่นจำนวน 184.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.48 และร้อยละ
6.63 ตามลำดับ
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินต่อรายได้อื่น (ในที่นี้ หมายถึง รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้อื่น) ของบริษัท สำหรับปี 2556 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน
0.78%

รายได้อื่น
15.11%

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ
84.11%

-

ปี 2557
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน
0.70%

รายได้อื่น
12.95%

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ
86.35%

ปี 2556
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน
0.69%

รายได้อื่น
11.39%

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ
87.38%

ค่าใช้จ่าย
สำหรับปี 2556 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 917.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน
255.41 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 269.10 ล้านบาท และภาษีเงินได้จำนวน 201.01 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 มีจำนวน 917.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
36.36 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหา
แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มีความสามารถในการทำกำไร
ได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้อัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2556 มีจำนวน 255.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน
44.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.89 โดยมาจากรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 30.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2556 มีจำนวน 269.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 187.86
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 231.24 โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556
เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจนประกอบกับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างมาก
สำหรับปี 2557 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 1,071.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จำนวน 352.58 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 432.34 ล้านบาท และภาษีเงินได้จำนวน 193.02 ล้านบาท
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ต้นทุนทางการเงินในปี 2557 มีจำนวน 1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
16.86 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
ให้อยู่ในระดับที่มีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2557 ใกล้เคียง
กับปีก่อนที่ระดับร้อยละ 4.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2557 มีจำนวน 352.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน
97.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.04 ซึ่งมาจากรายจ่ายหลักๆ ที่ โดยรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.42 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ 32.98 ล้านบาท ค่านายหน้าติดตามเร่งรัดหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
10.89 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2557 มีจำนวน 432.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 163.24
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.66 โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในมีสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจน
ประกอบกั บ การพิ จ ารณาตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ
ของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างมาก
สำหรับปี 2558 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 1,016.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จำนวน 408.16 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 411.92 ล้านบาท และภาษีเงินได้จำนวน 196.74 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 มีจำนวน 1,016.40 ล้านบาท ลดลง 55.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18
เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ใน
ระดับที่มีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 ใกล้เคียงกับปีก่อน
ที่ระดับร้อยละ 4.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2558 มีจำนวน 408.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน
55.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.76 ซึ่งมาจากรายจ่ายหลักๆ ที่ โดยรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 24.69 ล้านบาท
ค่านายหน้าติดตามเร่งรัดหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 30.89 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี 2558 มีจำนวน 411.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 20.42
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72 โดยเป็นผลมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ลูกหนี้
บางส่วนมีการจ่ายชำระเงินล่าช้าลง

-

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

2558
748.66
26.91
8.13
4.27
3.86

2557
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
704.09
44.57
25.57
1.34
8.71
(0.58)
4.52
(0.25)
4.19
(0.33)

ร้อยละ
6.33
5.24
(6.66)
(5.53)
(7.88)

ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 748.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 44.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.33 และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 26.91 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.24 จากการบริหารคุณภาพ
สินเชื่อที่ดีขึ้น ทำให้รายจ่ายหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญลดลง ขณะเดียวกันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และ
การแข่งขันที่รุนแรงทำให้อัตราดอกเบี้ยรับลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 8.71 อยู่ที่ 8.13 หรือคิดเป็นลดลง       
ร้อยละ 6.66 นอกจากนี้บริษัทยังคงบริหารต้นทุนทางการเงินให้ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลง
จากปีก่อนมาอยู่ที่ 4.27 อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยยังคงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.88
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-

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์รอการขาย

2558
ล้านบาท
29,504.67
28,520.75
399.53
96.67
85.35

2557
ล้านบาท
27,864.27
27,025.55
278.63
96.99
83.34

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,640.40
5.89
1,495.20
5.53
120.90
43.39
(0.32)
(0.33)
2.01
2.41

โครงสร้างของสินทรัพย์ของบริษัทมีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้เช่าซื้อ โดย ณ ปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อ
จำนวน 27,025.55 ล้านบาท (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.99 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัท
สำหรับปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 29,504.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปี 2557
โดยยังคงสัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัทซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย โดยบริษัทยังคงเน้นให้
สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การดูแลรักษาฐานลูกค้า เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและทำให้บริษัท
ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง

-

คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิของบริษัทในปี 2558 2557 และ 2556 มีจำนวนเท่ากับ 28,520.75
ล้านบาท 27,025.55 ล้านบาท และ 26,591.75 ล้านบาท ตามลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ		
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ปี 2558
33,355,788,380
(3,839,198,986)
29,516,589,394
(995,840,537)
28,520,748,857

ปี 2557
31,728,368,286
(3,783,632,533)
27,944,735,753
(919,185,901)
27,025,549,852

ปี 2556
31,323,287,836
(4,144,493,881)
27,178,793,955
(587,039,167)
26,591,754,788

ได้ดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างชำระ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหลังหักรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ
จำนวนราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย : 1,000บาท)
1.00%
20,851,583
1,457,513
14,575
1.00%
3,653,627
217,158
2,172
2.00%
3,630,005
173,148
3,463
20.00%
643,484
643,484
128,697
50.00%
275,492
275,492
137,746
100.00%
210,138
210,138
210,138
100.00%
174,944
174,944
174,944

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
33,699
ค้างชำระ 1 งวด
6,958
ค้างชำระ 2-3 งวด
6,883
ค้างชำระ 4-6 งวด
1,067
ค้างชำระ 7-12 งวด
554
ค้างชำระมากกว่า 12 งวด
447
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
381
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขายรถยึด/
ค่าเสียหาย
219
100.00%
77,317
77,317
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้					
รวม
50,208		
29,516,590
3,229,194

ระยะเวลาที่ค้างชำระ

จำนวนราย

77,317
246,789
995,841	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย : 1,000บาท)

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
31,195
1.00%
18,886,369
1,139,494
ค้างชำระ 1 งวด
6,930
1.00%
3,830,242
201,756
ค้างชำระ 2-3 งวด
7,138
2.00%
3,752,601
156,852
ค้างชำระ 4-6 งวด
1,241
20.00%
782,280
782,280
ค้างชำระ 7-12 งวด
475
50.00%
227,706
227,706
ค้างชำระมากกว่า 12 งวด
286
100.00%
124,072
124,072
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
414
100.00%
222,746
222,746
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขายรถยึด/
ค่าเสียหาย
569
100.00%
118,720
118,720
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้					
รวม
48,248		
27,944,736
2,973,626

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

11,395
2,018
3,137
156,456
113,853
124,072
222,746
118,720
166,789
919,186	

77

ระยะเวลาที่ค้างชำระ

จำนวนราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย: 1,000บาท) (หน่วย : 1,000บาท)
1.00%
19,245,400
1,587,701
15,877
1.00%
3,974,390
311,916
3,119
2.00%
2,971,990
201,662
4,033
20.00%
553,378
553,378
110,676
50.00%
146,181
146,181
73,090
100.00%
50,156
50,156
50,156
100.00%
197,572
197,572
197,572

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
30,782
ค้างชำระ 1 งวด
6,808
ค้างชำระ 2-3 งวด
5,691
ค้างชำระ 4-6 งวด
971
ค้างชำระ 7-12 งวด
301
ค้างชำระมากกว่า 12 งวด
141
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
361
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขายรถยึด/
ค่าเสียหาย
208
100.00%
39,727
39,727
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้					
รวม
45,263		
27,178,794
3,088,293

39,727
92,789
587,039	

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หักหลักประกัน
ในปี 2556 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 587.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.66 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.91 เมื่อเทียบกับปี 2555 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
ในปี 2557 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 920.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332.37 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.54 เมื่อเทียบกับปี 2556 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
ในปี 2558 บริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1,000.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.14 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.71 เมื่อเทียบกับปี 2557 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
และพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้และ
ผู้ ค้ ำ ประกั น ชำระหนี้ ใ ห้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ไม่ ส ามารถยึ ด ทรั พ ย์ ห รื อ บั ง คั บ คดี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคำพิ พ ากษาได้             
การตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนำไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น
สำหรับในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัท ตัดหนี้สูญเป็นจำนวน 190.97 ล้านบาท 99.97 ล้านบาท และ 33.44
ล้านบาท ตามลำดับ
จากตารางข้างต้น ลูกหนี้หลังจากหักดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ในปี 2558 2557 และ 2556 นั้น
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ปกติที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวดรวมจำนวนเงิน 28,135.21 บาท 26,469.21 ล้านบาท และ
26,191.78 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 95.32 94.72 และ 96.37 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมตาม
ลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับปกติทั่วไป
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-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

ปี 2558
ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ 1 งวด
ค้างชำระ 2-3 งวด
ค้างชำระ 3-6 งวด
ค้างชำระ 7-12 งวด
ค้างชำระเกินกว่า งวด
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี
384,245,421
13,389,132
855,792
1,749,136
3,815,464
404,054.945

ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ 1 งวด
ค้างชำระ 2-3 งวด
ค้างชำระ 3-6 งวด
ค้างชำระ 7-12 งวด
รวม

268,207,926
5,459,377
2,112,936
3,609,132
279,850
279,669,221

อัตราส่วน
มูลค่าลูกหนี้

95.10%
3.31%
0.21%
0.43%
0.00%
0.95%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
35,071,729
1%
715,146
1%
2%
1,749,136
20%
50%
3,815,464
100%
41,351,475		

ปี 2557
อัตราส่วน
ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
มูลค่าลูกหนี้
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
95.90%
16,967,093
1%
1.95%
524,860
1%
0.76%
2%
1.29%
3,609,132
20%
0.10%
279,850
50%
100.00%
21,380,935		

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ 1 งวด
ค้างชำระ 2-3 งวด
ค้างชำระ 3-6 งวด
รวม

232,606,435
2,518,946
2,217,898
5,107,571
242,450,850

อัตราส่วน
มูลค่าลูกหนี้

95.94%
1.04%
0.91%
2.11%
100.00%

350,717
7,152
349,827
3,815,464
4,523,160
(หน่วย : บาท)
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

169,671
5,249
721,826
139,925
1,036,671
(หน่วย : บาท)

ปี 2556
ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
13,582,120
1%
203,661
1%
49,674
2%
3,356,057
20%
17,191,512		

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

135,821
2,037
993
671,211
810,062
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ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษั ท ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สำหรั บ ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ตามผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระ
ไม่เกินกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้
ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หักหลักประกันเช่นกัน
นอกจากนี้บริษัทยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บ
ไม่ได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อโดย ณ สิ้นปี 2558
2557 และ 2556 บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 1,386.94 ล้านบาท 1,479.42 ล้านบาทและ
990.37 ล้านบาท ตามลำดับ และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1,000.36 ล้านบาท 920.22 ล้านบาท และ 587.85
ล้านบาท ตามลำดับ
ในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 72.13 ร้อยละ 62.20 และร้อยละ
59.36 ของยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้       
ที่เข้มงวด บริษัทเชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้       
การดำเนินงานโดยปกติของบริษัท

-

หนี้สินรวม
หนี้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

2558
ล้านบาท
24,940.42
7,403.38
1,399.72
15,500.00
622.52

2557
ล้านบาท
23,985.22
7,055.53
624.79
15,700.00
598.66

2556
ล้านบาท
24,069.87
7,007.20
1,662.00
14,760.00
640.67

บริษัทมีหนี้สินรวมปี 2558 2557 และ 2556 เป็นจำนวนเงิน 24,940.42 ล้านบาท 23,985.22 ล้านบาทและ
24,069.87 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 จากปี 2557 หนี้สินรวมในปี 2557
ลดลงร้อยละ 0.35 จากปี 2556 จะเห็นได้ว่าหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
ณ สิ้นปี 2558 หนี้สินรวมของบริษัท ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 7,403.38 ล้าน
บาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,399.72 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจำนวน 15,500 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น ค่าเบี้ยประกัน
รถยนต์ของลูกหนี้ค้างจ่าย เงินโอนรอตัดบัญชี ดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยปี 2558 หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีจำนวน 622.52
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 23.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99

-

ส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2555 จำนวน 24.50 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,649 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 268,469,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล       
ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของ
เศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้ จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 308,740,432.84 ล้านบาท
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สำหรับปี 2556 บริษัทมีจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้น 3,223.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวนประมาณ 713.97
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.45 มาจากกำไรประจำปีจำนวน 754.24 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
จำนวน 40.27 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 268.47 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2556 จำนวน 40.00 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย จากการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ทำให้
บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 52 หุ้น ซึ่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว จึงมีมติลด
ทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,610,819,649 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,597 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้มี
มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 2,013,524,496 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,899 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น
บริ ษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในส่ ว นของเศษหุ้ น นี้ เ ป็ น เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น กั บ         
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่     
ผู้ถือหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 451,029,487.16 ล้านบาท
สำหรับปี 2557 บริษัทมีจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้น 3,879.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวนประมาณ
655.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 มาจากกำไรประจำปีจำนวน 704.09 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดจำนวน 48.32 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 402.70 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2557 จำนวน 35.38 ล้านบาท ไปเป็นสำรองตามกฎหมาย จากการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ทำให้
บริษัทมีจำนวน เศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จำนวน 1,718 หุ้น ซึ่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว จึงมี
มติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 2,013,524,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่า      
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,522,778 บาท เป็น          
ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,333 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,431 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
คำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา
หุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 463,110,169.94 ล้านบาท
สำหรับปี 2558 บริษัทมีจำนวนส่วนของผู้ถือหุ้น 4,654.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวนประมาณ
685.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.66 มาจากกำไรประจำปีจำนวน 748.66 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสดจำนวน 60.41 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 402.70 ล้านบาท

- สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2558
ล้านบาท
162.76
(54.21)
(148.90)
(40.35)
163.89

2557
ล้านบาท
1,195.56
(7.34)
(1,166.79)
21.42
204.24

2556
ล้านบาท
(6,228.07)
(19.00)
6,252.07
5.00
182.82

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 5.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555
ซึ่งมีเงินสด จำนวน 177.82 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ ไปใน
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,228.07 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ
สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2556 มีเงินสดสุทธิได้มาจำนวน 6,252.07 ล้านบาท ได้มาจาก
การจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 21.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมี
เงินสด จำนวน 182.82 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ ได้มาจาก
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,195.56 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ
สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2557 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ ไปจำนวน 1,166.79 ล้านบาท ใช้ ไป
ในการจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 40.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีเงินสด จำนวน
204.24 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
จำนวน 162.76 ล้านบาท ซึ่งมาจากการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2558 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ ไปจำนวน 148.90 ล้านบาท ได้มา
จากการจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อของบริษัทนั่นเอง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผยข้อมูลและการนำเสนองบการเงิน
ของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานทางการเงินที่เหมาะสม เพียงพอ และการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้น
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งรวมถึ ง ระบบการควบคุ ม ภายในด้ า นต่ า งๆ              
ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัท ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้
อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
1. ดร.ถกล 	
นันธิราภากร
ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราวุธ วราภรณ์ 	
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.แน่งน้อย 	 ใจอ่อนน้อม
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล 	 สติมานนท์
ดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารหรือพนักงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตาม      
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตาม      
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยทำการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงินรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท รับฟังคำชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินรวมถึง
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้งจะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

•

•

•

•

84

ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท
เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
งบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งได้สนับสนุนการนำ
มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชี
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้แนวทางไว้

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบ       
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยได้หารือกับ
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรโดยได้พิจารณาและนำเสนอ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรวมถึงกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน
รายงานประจำปี 2558

•

•

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบทานการทำรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้
รับข้อมูลจากบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

ผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่าง
เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้การดำเนินงาน
ของบริ ษัท ให้เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อ งอย่ างเคร่งครัด และมี การดู แลให้ผู้ สอบบั ญ ชีป ฏิ บั ติ หน้าที่ ในการแสดงความเห็น
ในรายงานทางการเงินได้อย่างเป็นอิสระ และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการดำเนินการด้วย
ความโปร่งใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 

ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่              
31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน        
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ        
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ จำนวนเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี ที่ จั ด ทำขึ้ น
โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
7
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
8
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น				
10
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ		
ภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
11
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		
7
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
8
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น			
12
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ		
14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		
15.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน			
รวมสินทรัพย์			

2558

(หน่วย : บาท)
2557

163,892,490
11,328,652,410
110,738,433
50,903,447
85,345,383
11,526,522
6,421,190
11,757,479,875

204,241,272
10,562,738,087
98,036,401
48,009,151
83,335,533
3,490,886
5,073,304
11,004,924,634

300,000
17,192,096,447
288,793,352
185,856
19,326,498
94,775,589
12,865,640
135,677,243
3,173,274
17,747,193,899
29,504,673,774

300,000
16,462,811,764
180,596,148
183,129
19,326,498
54,104,045
15,707,387
124,204,165
2,110,552
16,859,343,688
27,864,268,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
16
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
17
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
18
เจ้าหนี้อื่น			
ดอกเบี้ยค้างจ่าย			
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกำหนด
19
ชำระภายในหนึ่งปี		
20
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
21
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
19
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
20
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
21
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
22
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

(หน่วย : บาท)
2557

1,210,000,000
4,966,692,369

4,972,133,072

264,000,000
880,000,000
269,587,127
126,307,811

269,000,000
778,000,000
199,921,231
126,484,162

5,487,178
82,688,080
5,497,927,690
104,570,665
122,058,471
13,529,319,391

4,648,737
1,036,404,655
1,499,558,607
137,709,450
134,541,638
9,158,401,552

3,892,138
1,399,717,790

9,379,316
624,787,925

428,947,988
9,560,418,164
18,121,813
11,411,097,893
24,940,417,284

428,799,369
13,751,411,573
12,443,089
14,826,821,272
23,985,222,824

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
		
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 2,416,227,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
23
			 (2557: หุ้นสามัญ 2,013,524,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
		 หุ้นสามัญ 2,416,227,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
				(2557: หุ้นสามัญ 2,013,522,778 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
23
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			
กำไรสะสม
24
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		
ยังไม่ได้จัดสรร			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			

2558

(หน่วย : บาท)
2557

2,416,227,333

2,013,524,496

2,416,227,209
319,888,163

2,013,522,778
319,888,163

183,000,000
1,645,141,118
4,564,256,490
29,504,673,774

145,500,000
1,400,134,557
3,879,045,498
27,864,268,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุ
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ			
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน			
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ			
รายได้อื่น				
รวมรายได้		
		
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
9
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
รวมค่าใช้จ่าย			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
15.2
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
กำไรสำหรับปี			

(หน่วย : บาท)
2557

2558

2,339,894,596
21,602,126
235,812,479
184,575,209
2,781,884,410

2,377,960,531
19,328,139
197,117,473
159,523,204
2,753,929,347

117,491,575
290,668,001
411,924,772
820,084,348

90,476,693
262,102,525
432,339,612
784,918,830

1,961,800,062
(1,016,399,631)
945,400,431
(196,737,384)
748,663,047

1,969,010,517
(1,071,901,118)
897,109,399
(193,020,390)
704,089,009

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)			

(3,807,895)
761,579
(3,046,316)

-

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			

745,616,731

704,089,009

26
กำไรต่อหุ้น 		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			

0.31

0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
กำไรสะสม
ทุนออกจำหน่ายและ
และชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ว
-สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,610,819,597
402,703,181
2,013,522,778

319,888,163
319,888,163

110,117,814
35,382,186
145,500,000

1,182,455,373 3,223,280,947
704,089,009 704,089,009
704,089,009 704,089,009
(35,382,186)
(451,027,639) (48,324,458)
1,400,134,557 3,879,045,498

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2,013,522,778
402,704,431
2,416,227,209

319,888,163
319,888,163

145,500,000
37,500,000
183,000,000

1,400,134,557 3,879,045,498
748,663,047 748,663,047
(3,046,316)
(3,046,316)
745,616,731 745,616,731
(37,500,000)
(463,110,170) (60,405,739)
1,645,141,118 4,564,256,490

ยังไม่ ได้จัดสรร

รวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรก่อนภาษีเงินได้			
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย			
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม			
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น-สำรองจ่ายภาษีขาย			
ดอกเบี้ยรับ			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน			
ลูกหนี้อื่น			
ทรัพย์สินรอการขาย			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดรับจากดอกเบี้ย			
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้			
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558

(หน่วย : บาท)
2557

945,400,431

897,109,399

16,376,994
411,924,772
3,241,976
(2,727)
1,870,829
2,761,617
(2,361,496,722)
1,016,399,631

13,470,760
432,339,612
(327,704)
18,823,157
14,073
1,736,488
3,778,996
(2,397,288,670)
1,071,901,118

36,476,801

41,557,229

(2,129,952,595)
(124,941,609)
(5,655,912)
(5,251,826)
(11,743,579)
(1,132,886)

(1,100,625,347)
(37,617,553)
(13,305,185)
(72,361,847)
68,925,643
439,589

69,665,896
(12,651,876)
(2,185,187,586)
2,588,367,912
(240,418,959)
162,761,367

(94,827,165)
55,951,926
(1,151,862,710)
2,632,405,132
(284,982,421)
1,195,560,001

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว			
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว			
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว			
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว			
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน			
เงินสดจ่ายปันผล			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย			
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี			

2558

(หน่วย : บาท)
2557

(52,392,291)
(1,814,500)
(54,206,791)

(5,654,507)
(2,714,700)
1,021,272
(7,347,935)

1,052,160,265
97,000,000
100,000,000
(278,666,680)
1,298,202,556
(1,500,000,000)
(4,648,738)
(60,405,739)
(852,545,022)
(148,903,358)
(40,348,782)
204,241,272
163,892,490

(782,707,589)
(13,000,000)
(351,866,680)
2,933,452,614
(2,000,000,000)
(5,471,902)
(48,324,458)
(898,875,251)
(1,166,793,266)
21,418,800
182,822,472
204,241,272

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1.

2.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีธนาคาร
ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่และมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
และสินเชื่อลิสซิ่ง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียน ของบริษัทฯอยู่ที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี และชั้น 14 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน
บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งฉบับ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯมีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไร
หรือขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนก็ ได้
บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีปัจจุบัน
จากการรับรู้ ในกำไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันที ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้ทำการปรับปรุงรายการของปีปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทฯไม่ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทฯใช้นโยบายบัญชีนี้
มาตั้งแต่แรก เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นสาระสำคัญ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะ
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้
มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558)
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมา
ถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1

การรับรู้รายได้
ก)

ข)

4.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก)
ข)

4.3

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าการเงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู้รายได้ตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method)
บริษัทฯหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้ค้างชำระค่างวดเกินกำหนด 3 งวดนับจากวันครบกำหนด
ชำระ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ที่ค้างเกินกำหนด
ชำระดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้าซึ่งจะทยอยรับรู้
รายได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากรแสตมป์) จะ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อน
ถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเมื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินคงค้างสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการ
ให้เช่าซื้อและเช่าการเงินรอตัดบัญชี

4.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกินกว่า 3 งวด
จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ/กฎหมาย
จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน
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ลูกหนี้ปกติและค้างชำระไม่เกิน 1 งวด
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 1 งวด
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 6 งวด
ลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวด

ร้อยละ
1
2
20
50
100

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีนโยบายตัดจำหน่าย
ลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้ชำระหนี้ และลูกหนี้ ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ ได้ การตัดจำหน่ายลูกหนี้
เป็นหนี้สูญจะนำไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น

4.6

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหน่าย และ
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

4.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.8

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึกด้วยราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อ          
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้
อาคารชุด
- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารชุด
- 5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริ ษั ท ฯตั ด จำหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ำกั ด อย่ า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์           
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
บริ ษั ท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตั ด จำหน่ า ยและวิ ธี ก ารตั ด จำหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนดั ง กล่ า วทุ ก สิ้ น ปี เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย             
ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5-10 ปี
96

รายงานประจำปี 2558

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจใน
การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้โอนให้กับบริษัทฯในฐานะผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพย์สินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
ผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ก)
ข)

ค)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯเงินที่
บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก       
กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ ไม่มีตลาดที่มี
สภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2		 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3		 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงิน
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื้อขาย
คล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		
เงินสด					
เงินฝากธนาคาร			
รวม						

2558
346
163,546
163,892

(หน่วย : พันบาท)
2557
6,858
197,383
204,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.40 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.37
ถึง 0.40 ต่อปี)
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7.

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
7.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 24 - 60 เดือน
และมีกำหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะ
เวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
(1)
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
14,418,066
18,933,295
4,427
33,355,788
(2,108,750)
(1,730,417)
(31)
(3,839,198)
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู(2)้
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญา
12,309,316
17,202,878
4,396
29,516,590
(980,664)
(15,170)
(7)
(995,841)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
11,328,652
17,187,708
4,389
28,520,749
(1)
(2)
(3)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมสำรองส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู(2)้
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)
(3)

100

ภายใน 1 ปี (1)
13,564,438
(2,094,968)
11,469,470
(906,732)
10,562,738

2557
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
18,153,698
10,233
(1,688,313)
(352)
16,465,385
(12,433)
16,452,952

9,881
(21)
9,860

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมสำรองส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้

รายงานประจำปี 2558

(หน่วย : พันบาท)
รวม
31,728,369
(3,783,633)
27,944,736
(919,186)
27,025,550

7.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้
ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ

จำนวนสัญญา

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้

2558
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้และ
มูลค่าหลักประกัน (1)

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
33,699
20,851,583
1,457,512
1%
14,575
ค้างชำระไม่เกิน 1 งวด
6,958
3,653,627
217,158
1%
2,172
ค้างชำระเกินกว่า 1 งวด
6,883
3,630,005
173,148
2%
3,463
ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
1,067
643,484
643,484
20%
128,697
ค้างชำระเกินกว่า 6 งวด
554
275,492
275,492
50%
137,746
ค้างชำระเกินกว่า 12 งวด
447
210,138
210,138
100%
210,138
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
246
113,293
113,293
100%
113,293
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
135
61,651
61,651
100%
61,651
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
ค่าเสียหาย
219
77,317
77,317
100%
77,317
รวม			
50,208
29,516,590
3,229,193		
749,052
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนเกิน
เผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้					
246,789
รวม							
995,841
(1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ขาดทุน
จากการขายรถยึดและลูกหนี้ค่าเสียหายแสดงหลังหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้ แต่ไม่หักมูลค่าหลักประกัน

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้
18,886,369
3,830,242
3,752,601
782,280
227,706
124,072
180,158

2557
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้และ
มูลค่าหลักประกัน (1)
1,139,494
201,756
156,852
782,280
227,706
124,072
180,158

(หน่วย : พันบาท)
อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1%
1%
2%
20%
50%
100%
100%

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
11,395
2,018
3,137
156,456
113,853
124,072
180,158

อายุหนี้ค้างชำระ
จำนวนสัญญา
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
31,195
ค้างชำระไม่เกิน 1 งวด
6,930
ค้างชำระเกินกว่า 1 งวด
7,138
ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
1,241
ค้างชำระเกินกว่า 6 งวด
475
ค้างชำระเกินกว่า 12 งวด
286
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
327
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
87
42,588
42,588
100%
42,588
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด
/ค่าเสียหาย
569
118,720
118,720
100%
118,720
รวม			
48,248
27,944,736
2,973,626		
752,397
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ส่วนเกิน
เผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้					
166,789
รวม							
919,186
(1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ขาดทุน
จากการขายรถยึดและลูกหนี้ค่าเสียหายแสดงหลังหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้ แต่ไม่หักมูลค่าหลักประกัน
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

101

7.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างจำนวนรวม 1,930.46
ล้านบาท (2557: 1,980.09 ล้านบาท)

7.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด) จำนวนรวม 1,381.37
ล้านบาท (2557: 1,475.52 ล้านบาท)

7.5

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจำนวน 1,289 สัญญา ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 905
ล้านบาท ได้มีการขอเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้โดยการขยายอายุการจ่ายชำระหนี้ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวมีระยะเวลา
การชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ ดังนี้
ระยะเวลา
จำนวนสัญญาลูกหนี้ ยอดคงเหลือตามบัญชี
			
(พันบาท)
ผิดนัดชำระแล้วภายหลังทำสัญญา
765
580,276
มีกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี
494
313,891
ชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด
30
11,318
รวม		
1,289
905,485
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้มีการเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
จำนวน 1,560 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,005 ล้านบาท

7.6

8.

ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer
Finance) โดยให้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยไม่หักหลักประกันและหยุดรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระ
เกินกว่า 3 งวด และบันทึกสำรองทั่วไปสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือให้ใช้แนวทางอันที่
บริษัทฯเห็นว่าเหมาะสมกว่า ซึ่งบริษัทฯได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการชำระ
หนี้ ประสบการณ์ข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และเชื่อมั่นว่าอัตราที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปัจจุบัน
เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
8.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 36 ถึง
60 เดือนและมีกำหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
แบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
(1)
1 - 5 ปี
รวม
ภายใน 1 ปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (2)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
(1)
(2)
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139,808
(24,813)
114,995
(4,257)
110,738

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าการเงินรอตัดจ่าย

รายงานประจำปี 2558

322,145
(33,085)
289,060
(266)
288,794

461,953
(57,898)
404,055
(4,523)
399,532

2557
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
1 - 5 ปี
200,988
(20,260)
180,728
(132)
180,596

ภายใน 1 ปี (1)
115,962
(17,020)
98,942
(905)
98,037

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู(2)้
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
รวม
316,950
(37,280)
279,670
(1,037)
278,633

(1)
(2)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าการเงินรอตัดจ่าย

8.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 6 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 12 งวด
รวม		
(1)

จำนวนสัญญา

320
8
1
1
3
333

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้

384,246
13,389
856
1,749
3,815
404,055

2558
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้และ
มูลค่าหลักประกัน (1)

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

35,072
1%
715
1%
2%
1,749
20%
50%
3,815
100%
41,351		

351
7
350
3,815
4,523

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป แสดงหลังหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้แต่ไม่หักหลักประกัน

อายุหนี้ค้างชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระไม่เกิน 1 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 1 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด
ค้างชำระเกินกว่า 6 - 12 งวด
รวม		

จำนวนสัญญา

254
3
2
1
2
262

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้

268,208
5,460
2,113
3,609
280
279,670

2557
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้และ
มูลค่าหลักประกัน (1)

(หน่วย : พันบาท)
อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

16,967
1%
525
1%
2%
3,609
20%
280
50%
21,381		

170
5
722
140
1,037

(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป แสดงหลังหักรายได้ทางการเงินรอรับรู้แต่ไม่หักหลักประกัน

8.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่หยุดรับรู้รายได้และมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้จำนวน 5.6 ล้านบาท (2557: 3.9 ล้านบาท)
บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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9.

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 เป็นดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ยอดต้นปี				
920,223
587,849
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี			
411,925
432,340
หัก:		 หนี้สูญตัดบัญชี			
(190,970)
(99,966)
		 ส่วนของลูกหนี้ที่โอนขาย			
(140,814)
ยอดปลายปี				
1,000,364
920,223

10. ทรัพย์สินรอการขาย

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ		

(หน่วย : พันบาท)
ยอดยกมาต้นปี
115,822
(32,486)
83,336

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
579,956
(574,705)
(3,242)
576,714
(574,705)

ยอดปลายปี
121,073
(35,728)
85,345
(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ		

ยอดยกมาต้นปี
43,460
(13,663)
29,797

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
จำหน่าย
479,545
(407,183)
(18,823)
460,722
(407,183)

ยอดปลายปี
115,822
(32,486)
83,336

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนดังกล่าวเป็นเงินฝากประจำที่ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่ถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 31.61 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน

อาคารชุด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหว่าง
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
5,890
32,718
9,282
21,434
23,916
202
ซื้อเพิ่ม		
48,763
461
3,169
31 ธันวาคม 2558
5,890
81,481
9,743
24,603
23,916
202
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
11,508
6,238
13,052
8,540
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
3,250
910
2,839
4,722
31 ธันวาคม 2558
14,758
7,148
15,891
13,262
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
5,890
66,723
2,595
8,712
10,654
202
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							

รวม
93,442
52,393
145,835
39,338
11,721
51,059
94,776
11,721

(หน่วย : พันบาท)

ที่ดิน

อาคารชุด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหว่าง
อาคารชุด
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
5,890
32,718
7,308
18,661
21,716
202
ซื้อเพิ่ม		
1,974
2,897
5,762
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(124)
(3,562)
31 ธันวาคม 2557
5,890
32,718
9,282
21,434
23,916
202
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
10,035
5,570
10,913
6,966
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
1,473
668
2,244
4,464
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(105)
(2,890)
31 ธันวาคม 2557
11,508
6,238
13,052
8,540
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
5,890
21,210
3,044
8,382
15,376
202
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							

รวม
86,495
10,633
(3,686)
93,442
33,484
8,849
(2,995)
39,338
54,104
8,849

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 15.09 ล้านบาท (2557: 13.59 ล้านบาท)

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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14. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่าย
ราคาทุน
29,499
1,815
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
(13,792)
(4,656)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
15,707
1,815
(4,656)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				
อายุการตัดจำหน่ายคงเหลือ				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดยกมา
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่าย
ราคาทุน
26,785
2,714
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม
(9,167)
(4,625)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
17,618
2,714
(4,625)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
31,314
(18,448)
12,866
4,656
0 - 10 ปี
(หน่วย : พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ปลายปี
29,499
(13,792)
15,707
4,625

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษั ท ฯมี สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนจำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ด ค่ า ตั ด จำหน่ า ยหมดแล้ ว แต่ ยั ง ใช้ ง านอยู่           
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 5.96 ล้านบาท (2557: 5.87 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
15.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
179,083
172,810
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย			
7,146
6,497
ผลต่างรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน			
4,364
4,944
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			
3,624
2,489
อื่นๆ				
2,228
1,615
รวม						
196,445
188,355
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย			
58,019
59,922
ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี			
2,727
4,208
อื่นๆ				
22
21
รวม						
60,768
64,151
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ			
135,677
124,204
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15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี			
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		

(หน่วย : พันบาท)
2557

207,449
-

280,005
260

(10,712)
196,737

(87,245)
193,020

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
761
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่       
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้			
945,400
897,109
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล			
20%
20%
จำนวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้			
189,080
179,422
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน		
260
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
7,657
5,736
กลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์		
7,602
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
196,737
193,020

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทใหญ่
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
คงที่
รวม		
กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
คงที่
ตั๋วแลกเงิน
คงที่
รวม		

2558

(หน่วย : พันบาท)
2557

1,210,000
1,210,000

-

90,000
4,876,692
4,966,692

350,000
4,622,133
4,972,133
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เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับและ
ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุใน
สัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ต่อ 1 เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯมีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน
ที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นตามวันที่ที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,240 ล้านบาท

17. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นการกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นตามวันที่ระบุไว้ในตั๋วแต่ละฉบับและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่

18. เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อ			
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
อื่นๆ					
รวมเจ้าหนี้อื่น			

2558
203,952
43,362
20,480
1,793
269,587

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน			
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี			
รวม						
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี			

9,914
(535)
9,379
(5,487)

(หน่วย : พันบาท)
2557
154,832
26,166
17,252
1,671
199,921
(หน่วย : พันบาท)
2557
15,146
(1,118)
14,028
(4,649)

3,892

9,379

บริษัทฯได้ทำสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการ
ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
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ไม่เกิน 1 ปี
5,834
(347)
5,487

1 – 5 ปี
4,080
(188)
3,892

(หน่วย : พันบาท)
รวม
9,914
(535)
9,379

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย : พันบาท)
2557

2558
ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 800 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ และตั้งแต่เมษายน
2558 ขยายเวลาการจ่ายชำระเป็น 75 เดือน คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชำระ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ข) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 280 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาสรวม 10 งวด คิดดอกเบี้ยตามอัตรา MLR หักร้อยละคงที่ต่อปี
โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ค) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 500 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 4 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราคงที่ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
ง) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 500 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาสรวม 12 งวด คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ย
เป็นรายเดือน
จ) วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 200 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ปี นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราคงที่ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส
รวม			
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

800,000

800,000

-

112,000

500,000

500,000

83,333

250,000

100,000

-

1,483,333
(927)
1,482,406
(82,688)
1,399,718

1,662,000
(807)
1,661,193
(1,036,405)
624,788

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาแต่ละฉบับ
อาทิเช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 10 ต่อ 1
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558				
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี				
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				

(หน่วย : พันบาท)
1,662,000
100,000
(278,667)
1,483,333
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21. หุ้นกู้
หุ้นกู้

อายุหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้

วันที่ครบ
กำหนดไถ่ถอน

(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1
3 ปี
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2558
5.20
2
4 ปี
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2559
5.50
3
4 ปี
1 พฤศจิกายน 2555 1 พฤศจิกายน 2559
5.00
4
4 ปี
14 มิถุนายน 2556
14 มิถุนายน 2560
4.70
5
3 ปี 7 เดือน 5 วัน 30 สิงหาคม 2556
5 เมษายน 2560
4.759
6
4 ปี
25 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2560
4.80
7
4 ปี
2 พฤษภาคม 2557
2 พฤษภาคม 2561
4.75
8
2 ปี 11 เดือน 28 วัน 30 เมษายน 2557
28 เมษายน 2560
4.25
9
3 ปี 9 วัน
30 เมษายน 2557
9 พฤษภาคม 2560
4.25
10
3 ปี 18 วัน
21 พฤษภาคม 2557
8 มิถุนายน 2560
4.25
11
3 ปี 7 วัน
3 กรกฎาคม 2557
10 กรกฎาคม 2560
4.22
12
2 ปี 10 เดือน 25 กันยายน 2557
25 กรกฎาคม 2560
4.10
13
2 ปี 3 เดือน
28 เมษายน 2558
28 กรกฎาคม 2560
3.35
14
2 ปี 11 เดือน 25 วัน 3 กันยายน 2558
28 สิงหาคม 2561
3.10
15
3 ปี
11 กันยายน 2558
11 กันยายน 2561
3.10
16
2 ปี 11 เดือน 19 วัน 23 กันยายน 2558
12 กันยายน 2561
3.10
17
2 ปี 11 เดือน 22 วัน 2 ตุลาคม 2558
24 กันยายน 2561
3.00
18
3 ปี 1 วัน
9 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2561
3.00
รวม					
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี				
หุ้นกู้						
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				

2558

2557

2,500,000
3,000,000
2,000,000
760,000
3,000,000
2,000,000
80,000
200,000
210,000
150,000
300,000
200,000
150,000
350,000
150,000
150,000
300,000
15,500,000
(12,706)
15,487,294
(5,497,928)
9,989,366

1,500,000
2,500,000
3,000,000
2,000,000
760,000
3,000,000
2,000,000
80,000
200,000
210,000
150,000
300,000
15,700,000
(20,230)
15,679,770
(1,499,559)
14,180,211

หุ้นกู้ 1-4, 6 และ 7 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดจ่ายชำระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ 5 และ 8-18 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดจ่ายชำระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทฯมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีใน
อัตราส่วนไม่เกิน 10 : 1 ตลอดอายุของหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้หากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
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รายงานประจำปี 2558

22. ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี			
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน			
ต้นทุนดอกเบี้ย			
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี			
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน		
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี			

(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
12,443
11,250
1,323
1,357
548
601
(543)
1,178
703
1,927
18,122

(2,393)
134
2,037
12,443

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน			
ต้นทุนดอกเบี้ย			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)

(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1,323
1,357
548
601
(222)
1,871
1,736

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
ประมาณ 24 ปี และบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.3
ล้านบาท
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด				
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)		
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)		

2558
(ร้อยละต่อปี)
3.83
7.43
5-8

2557
(ร้อยละต่อปี)
3.98
7.10
6-8

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
อัตราเพิ่มขึ้น 0.5%
อัตราลดลง 0.5%
อัตราคิดลด				
หนี้สินลดลง 870
หนี้สินเพิ่มขึ้น 940
อัตราการขึ้นเงินเดือน			 หนี้สินเพิ่มขึ้น 881
หนี้สินลดลง 825
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23. ทุนเรือนหุ้น/เงินปันผล
ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 402.7
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 402.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 1,610.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,610.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,013.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,013.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรร
หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 10 เมษายน 2557
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 402.7
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 402.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 2,013.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,013.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,416.2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,416.2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 21 เมษายน 2558
เงินปันผล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
จากจำนวนหุ้น 1,610,819,597 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 48 ล้านบาท และ จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน
402,703,181 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 451 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากจำนวนหุ้น 2,013,522,778 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญของบริษัทฯจำนวน 402,704,555 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 403 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน			
ค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการ			
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย			

26. กำไรต่อหุ้น

2558
411,925
200,231
26,918
3,242
11,721
47,824

(หน่วย : พันบาท)
2557
432,340
175,543
21,969
18,823
13,471
13,401

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ออกหุ้นปันผล
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจึงได้
ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
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จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ระหว่างปี (พันหุ้น)		
จำนวนหุ้นปันผล (พันหุ้น)
ในระหว่างปี 2558 ออกหุ้นปันผลจำนวน 402,704,555 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
		 ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล			
รวม (พันหุ้น)			
กำไรสำหรับปี (พันบาท)			
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)
2,416,227
2,013,523
2,416,227
748,663
0.31

402,704
2,416,227
704,089
0.29

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ
มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ (1) รถยนต์ใหม่ (2) รถยนต์เก่า และ (3) อื่นๆ
ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือ
ขาดทุ น จากการดำเนิ น งานซึ่ ง วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ เ กณฑ์ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด กำไรหรื อ ขาดทุ น จากการดำเนิ น งานในงบการเงิ น         
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯบริหารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน
ข้อมูลรายได้ กำไรและสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รถยนต์ ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
1,266,190
1,073,705
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
18,282
3,320
รายได้อื่น
134,143
132,095
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน			
รวมรายได้
1,418,615
1,209,120
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
41,088
53,042
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้			
ภาษีเงินได้			
กำไรสำหรับปี			

2,339,895
21,602
266,238
154,149
2,781,884
94,130
3,242
16,377
294,410
411,925
1,016,400
945,400
(196,737)
748,663
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(หน่วย : พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รถยนต์ ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
รายได้จากบุคคลภายนอก
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
1,209,625
1,168,336
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
14,949
4,379
รายได้อื่น
105,367
113,143
รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน			
รวมรายได้
1,329,941
1,285,858
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
20,545
37,382
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่ได้ปันส่วน			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้			
ภาษีเงินได้			
กำไรสำหรับปี			
สินทรัพย์แยกตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

2,377,961
19,328
218,510
138,130
2,753,929
57,927
18,823
13,471
262,358
432,340
1,071,901
897,109
(193,020)
704,089
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รถยนต์ ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
18,683,301
10,236,980
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน			
รวมสินทรัพย์			

28,920,281
584,393
29,504,674
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รถยนต์ ใหม่
รถยนต์เก่า
รวมส่วนงาน
สินทรัพย์ของส่วนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
16,839,980
10,464,203
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน			
รวมสินทรัพย์			

27,304,183
560,085
27,864,268

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็น      
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
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28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 5.2 ล้านบาท (2557: 4.5 ล้านบาท)

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่
เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อกิจการ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัทในเครือ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกำหนดราคา
(สำหรับปี 2558)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
744
1,230
อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป
ดอกเบี้ยจ่าย
2,502
11,101
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
							 ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
9,126
10,073
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
299
297
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการจ่าย
9,931
5,962
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
7,425
5,994
อัตราที่ตกลงกัน
ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20,611
10,334
อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
2,898
6,759
อัตราที่ตกลงกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
เงินฝากธนาคาร
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
133,303
178,571
สินทรัพย์อื่น - เงินประกัน
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
65
59
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
10
12
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(หน่วย : พันบาท)
2557

2558
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)		
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
หุ้นกู้
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)		

195,000
69,000

180,000
89,000

-

198

429,400

100
429,400

5

5

144
3,840

3,840

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ
ต้นปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

180,000
89,000

570,000
272,000

555,000
292,000

195,000
69,000

100
429,400

74,900
-

75,000
-

429,400

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น			
33,535
28,129
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
548
586
รวม						
34,083
28,715

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีจำนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ำที่ต้องจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
จ่ายชำระภายใน
ภายใน 1 ปี			
4,859
7,217
1 ถึง 5 ปี			
1,864
4,851
116

รายงานประจำปี 2558

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายในอนาคตดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
2558
2557
จ่ายชำระภายใน
ภายใน 1 ปี			
827
979
1 ถึง 4 ปี			
514
1,292

30.3 บริ ษั ท ฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารระบบงานสารสนเทศและงานสนั บ สนุ น กั บ บริ ษั ท ใหญ่ โ ดยสั ญ ญาดั ง กล่ า ว
ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ตาม ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน บริษัทฯยังคงใช้บริการดังกล่าวอยู่และ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่ออายุสัญญา
30.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องเป็นจำเลยหรือจำเลยร่วมกับบุคคลอื่นเป็นทุนทรัพย์
รวม 45 ล้านบาท ซึ่งผลของคดีทั้งหมดยังไม่เป็นที่สิ้นสุด (ส่วนหนึ่งของคดีดังกล่าวเป็นคดีละเมิด 1 คดี ทุนทรัพย์ 34 ล้านบาท
เป็นคดีที่บริษัทฯถูกฟ้องร่วมกับลูกหนี้เช่าซื้อและจำเลยอื่นรวม 9 ราย โดยบริษัทฯเป็นจำเลยที่ 2 และลูกหนี้ผู้เช่าซื้อ
เป็นจำเลยที่ 4 โดยมีข้อกล่าวหาให้บริษัทฯร่วมรับผิดในฐานะนายจ้างว่าจ้างจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถโดยประมาทและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เนื่องจากเป็นกรณีบุคคลภายนอกฟ้องรวมโดยไม่ได้พิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนรู้เห็นในการ
ทำละเมิดหรือในฐานะนายจ้าง-ลูกจ้าง กับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 4 ผู้ทำละเมิดหรือไม่ บริษัทฯจึงมีความเห็นว่าไม่จำต้อง
รับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 4 ผู้เช่าซื้อและจำเลยอื่น) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายใดเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจึงไม่ได้บันทึก
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

31. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลูกหนี้ / เจ้าหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและเช่าการเงิน เงินกู้ยืม หุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

31.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้
รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ
มีลูกหนี้อยู่จำนวนมากรายจำนวนเงินสูงสุดที่ บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินให้กู้
ยืมหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

31.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศและมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็นจำนวนน้อย ดังนั้น ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอก
เบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2558

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้		
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

10,928
109

17,203
289

4
-

151
-

13
1,382
6

164
29,517
404

6,177
1,144
83
5,498
5

1,400
9,989
4

-

-

247
-

6,177
1,144
247
1,483
15,487
9

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได้
หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

(หน่วย : ล้านบาท)
2557

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้		
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
(1)
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

9,994
95

16,465
181

10
-

184
-

20
1,476
4

204
27,945
280

4,972
1,047
924
1,500
5

625
14,180
9

-

112
-

181
-

4,972
1,047
181
1,661
15,680
14

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได้
หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายงานประจำปี 2558

31.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายได้
วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2558
มากกว่า 1 ปี

รายการ
เมื่อทวงถาม
น้อยกว่า 1 ปี
ไม่มีกำหนด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
164
164
(1)
10,928
17,207
1,382
29,517
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
(1)
109
289
6
404
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
6,177
6,177
เงินกู้ยืมระยะสั้น
1,144
1,144
เจ้าหนี้อื่น
247
247
เงินกู้ยืมระยะยาว
83
1,400
1,483
หุ้นกู้		
5,498
9,989
15,487
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
5
4
9
(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินที่ไม่มีกำหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด)
2557
มากกว่า 1 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
เมื่อทวงถาม
น้อยกว่า 1 ปี
ไม่มีกำหนด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
204
204
(1)
9,994
16,475
1,476
27,945
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
(1)
95
181
4
280
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
4,972
4,972
เงินกู้ยืมระยะสั้น
1,047
1,047
เจ้าหนี้อื่น
181
181
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,036
625
1,661
หุ้นกู้		
1,500
14,180
15,680
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
5
9
14
(1) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินที่ไม่มีกำหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด)

บริ ษ ั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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31.4 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งสามารถแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2558
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
164
164
164
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
28,521
28,634
28,634
ลูกหหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
400
402
402
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
19
32
32
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้		
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน

6,177
1,144
247
1,483
15,487
9

-

6,177
1,144
247
1,499
15,685
9

-

6,177
1,144
247
1,499
15,685
9

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามที่กำหนดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำคัญ
บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินกู้ยืม
ก)
ระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)
มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
ค)
หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน
สำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5.46:1 (2557: 6.18:1)

33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1)
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินให้ออกเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ สำหรับปี 2559 และยกเลิกวงเงินที่เคยขออนุมัติไว้เดิม
2)

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำปี 2558

