วิสัยทัศน์
รถบรรทุ กรถรั บ จ้ า งและรถเพื ่ อ การเกษตรเพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการทางการเป็ น องค์ กรที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญความ
ชำนาญในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งเฉพาะกิจรถยนต์ โดยเฉพาะรถมือสองเงินให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทุก
ภูมิภาคของประเทศ

พันธกิจ
พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทน
ที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อ
สัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อมั่น การให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า ให้ผลต่างตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเพื่อ
สร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า

พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด

พันธกิจต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทน
สังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สารบัญ
2
3
4
6
7
8
12
14
15
19
23
41
44
53
54
55

สารจากประธานกรรมการ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
การกำาหนดนโยบายคำานึงถึงความปลอดภัย/
สวัสดิการ/ สิทธิประโยชน์พนักงาน (CSR)
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยเสี่ยง
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
รายการระหว่างกัน
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ที่สำาคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งก้าวผ่านผลกระทบต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจโลก ยังคงมีความกังวลในเรื่องของวิกฤตหนี้ของประเทศในกลุ่มยุโรปและรวมถึงการฟื้นตัวที่ช้าจากวิกฤตซับไพรม์
หรือสินเชื่อด้อยคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาคต่างๆ ทั้งในภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การผลิต
การเงินและการลงทุนไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย
ในส่วนเศรษฐกิจของประเทศไทย ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการดำาเนินนโยบายดอกเบี้ยของภาครัฐจากผลกระทบที่ได้รับจาก
เศรษฐกิจโลก วิกฤตการณ์อุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ ได้ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.1
ในปี 2554 จากเดิมที่อยู่ระดับร้อยละ 7.8 ในปี 2553 และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ชะลอตัวเช่นกันโดยมีรถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียน
ประมาณ 830,000 คัน คิดเป็นอัตรการเติบโตประมาณร้อยละ 10 ซึ่งชะลอจากปี 2553 ที่มีอัตรการเติบโตประมาณร้อยละ 40
สำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาท่ามกลางปัจจัยผลกระทบทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ บริษัทได้ติดตามและ
เฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และได้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำากัด
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วยสัดส่วนร้อยละ 65.18 นอกจากนี้ยังได้ร่วมบริหารงานกับผู้บริหารของธนาคารอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง เพื่อขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รวมถึงการพัฒนาระบบทำางานต่าง ๆ ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควบคู่ไปกับการดำาเนินการตามแผนธุรกิจให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร เป็นอย่างดี ส่งผลให้บริษัทมี
อัตราเติบโตของสินเชือ่ เพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 36 จากปี 2553 และสามารถรักษาระดับกำาไรสุทธิให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีกอ่ นโดยมีกาำ ไรสุทธิจาำ นวน
ประมาณ 204 ล้านบาท
สำาหรับทิศทางเศรษฐกิจในปี 2555 ยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งยัง
คงมีความไม่แน่นอนในเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ของประเทศในกลุ่มยุโรปและการฟื้นตัวของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาวะเงินเฟ้อและ
การดำาเนินนโยบายดอกเบี้ยของภาครัฐ และการรวมกลุ่มไปสู่ประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเป็นประเด็นหลักที่กระทบต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส่งผลต่ออุตสาหกรรมในภาคต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และเช่าซื้อ อย่างไรก็ตามบริษัท
ได้มีการวางเป้าหมายในการเป็นผู้นาำ ในสินเชื่อรถบรรทุกป้ายแดงในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า
ในโอกาสนี้คณะกรรมการขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านต่อความอุตสาหะในช่วงที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณ
ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณตลอดจนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทางธุรกิจที่ยังคงมีอยู่
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะกำากับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตตามแผนงานภายใต้ความระมัดระวังและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ได้วางไว้จะนำาบริษัทไปสู่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นต่อไป

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน โดยมีรายนาม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ถกล นันธิราภากร
ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล สติมานนท์
ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
นายวราวุธ วราภรณ์
ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีคุณบุญชู วงศ์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ทำาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำาการกำากับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสม
สำาหรับในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้สอบบัญชีตามกำาหนดวาระรวม 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

•

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผูบ้ ริหารสายงานการเงินและบัญชี เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับความเป็นอิสระในการปฎิบตั หิ น้าทีแ่ ละการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

•

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยได้หารือกับผูต้ รวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจำาปี ความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร
และความเป็นอิสระในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการติดตามผลการปฎิบัติงานและประเมินผลงานทุกไตรมาส

•

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ดูแลและติดตามการดำาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามตามกฎระเบียบของบริษัทและ
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงกฎหมายหรือข้อกำาหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ดังกล่าว

•

ผู้ตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพร้อมให้ข้อ
เสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมของผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท

•

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาภายใต้
ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงข้อกำาหนดต่างๆ ตามที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดทำารายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน อย่างเหมาะสม เพียงพอ
และสอดคล้องกับหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีการจัดทำาและดำาเนินการอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการดูแลเพื่อให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำาระแล้ว
ชนิดของหุ้น

: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
: บริการจัดหาให้เช่าซื้อรถยนต์มือสอง
: 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
: บมจ. เลขที่ 0107545000209
: http://www.ratchthani.com
: 0-2440-0844
: 0-2440-0848
: 1,342,349,708 บาท
: 1,342,349,708 บาท
: หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2229-2866
โทรสาร : 0-2359-1262-3
ผู้สอบบัญชี
นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734
บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789
เลขานุการบริษัท
นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถ.กรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0844 ต่อ 161
โทรสาร : 0-2862-2010
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
งบดุล

พันบาท

2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
20,211.58
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนด
ชำาระใน 1ปี - สุทธิ
4,320,245.15
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินครบกำาหนด
46,371.62
ชำาระใน 1ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
13,286.84
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
14,351.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11,726.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
30,744.29
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำาหนด
ชำาระเกินกว่า 1ปี - สุทธิ
7,731,590.3
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ครบกำาหนดชำาระ
80,681.59
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
188.70
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
19,326.50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
45,163.28
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
7,876.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
12,024.89
สินทรัพย์รวม
12,353,788.72
หนี้สิน
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
15,116.18
เงินกู้ยืมระยะสั้น
2,552,300.00
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี 3,005,601.47
เจ้าหนี้อื่น
49,560.45
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำาหนดภายใน 1 ปี
2,124.90
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
51,755.49
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
52,400.43
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
3,907.11
เงินกู้ระยะยาว
4,492,186.72
ประมาณการหนี้สิน-สำารองผลประโยชน์
6,685.27
ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินรวม
10,231,638.02
ส่วนผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
1,342,349.71
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
319,888.16
กำาไรสะสม จัดสรรแล้ว
กำาไรสะสมสำารองตามกฎหมาย
45,607.81
กำาไรสะสมสำารองสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
0.00
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
414,305.02
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2,122,150.70

ร้อยละ

พันบาท

2553

ร้อยละ

พันบาท

2552

ร้อยละ

0.16

18,559.39

0.19

12,515.59

0.18

34.97
0.38

3,225,001.39
40,840.64

33.77
0.43

2,425,520.89
27,373.97

35.48
0.40

0.11
0.12
0.09

9,855.16
36,558.16
3,222.20

0.10
0.39
0.03

13,137.59
10,129.09
1,153.27

0.19
0.15
0.02

0.25

38,769.60

0.41

21,683.60

0.32

62.58

6,021,314.53

63.06

4,183,770.37

61.20

0.65
0.00
0.16
0.37
0.06
0.10
100.00

79,104.54
217.46
19,326.50
47,193.67
9,088.94
408.27
9,549,460.45

0.83
0.00
0.20
0.49
0.10
0.00
100.00

68,505.65
176.88
23,134.02
42,680.52
5,639.35
510.88
6,835,931.67

1.00
0.00
0.34
0.63
0.08
0.01
100.00

0.12
20.66
24.33
0.40
0.02
0.42
0.43

6,252.70
1,350,500.00
2,576,329.91
25,916.95
2,636.38
40,351.31
34,083.98

0.07
14.14
26.98
0.27
0.03
0.42
0.36

11,374.19
1,167,100.00
1,810,200.74
16,350.13
1,741.39
27,887.64
20,306.37

0.16
17.07
26.48
0.24
0.03
0.41
0.30

0.03
36.36
0.05

5,287.22
4,228,428.95
0.00

0.05
44.28
0.00

3,955.26
2,627,511.31
0.00

0.06
38.44
0.00

82.82

8,269,787.40

86.60

5,686,427.03

83.19

10.87
2.59

822,593.91
92,390.00

8.61
0.97

822,593.91
92,390.00

12.03
1.35

0.37
0.00
3.35
0.00
17.18

35,357.81
0.00
329,331.33
0.00
1,279,673.05

0.37
0.00
3.45
0.00
13.40

25,137.81
0.00
209,382.92
0.00
1,149,504.64

0.37
0.00
3.06
0.00
16.81
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งบกำาไรขาดทุน

พันบาท

2554

ร้อยละ

พันบาท

2553

ร้อยละ

พันบาท

2552

ร้อยละ

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม

966,669.28
10,507.71
63,558.72
80,352.62
1,121,088.33

86.23
0.94
5.67
7.16
100.00

701,950.59
9,227.88
59,377.39
62,871.78
833,427.64

84.22
1.12
7.12
7.54
100.00

516,925.55
6,428.07
40,921.55
60,100.94
624,376.11

1.03
6.55
9.63
100.00

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายรวม
กำาไรสุทธิ

538,939.86
148,010.46
32,680.00
93,405.34
103,182.81
916,218.46
204,869.87

48.07
13.20

349,237.27
164,656.87

41.90
19.76

252,383.52
142,869.46

40.42
22.88

2.92
8.33
9.21
81.73
18.27

9,012.71
31,333.49
74,985.44
629,255.78
204,201.86

1.08
3.76
9.00
75.50
24.50

13,884.40
57,910.13
47,849.78
514,896.29
109,479.82

2.22
9.28
7.67
82.47
17.53

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
อัตราส่วน
2554
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)
อัตรากำาไรสุทธิ (%)
18.27
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
46.75
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
8.78
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
5.74
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
3.04
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
13.36

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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2553

82.79

2552

24.50
56.42
8.60
4.99
3.61
17.17

17.53
36.12
8.88
5.26
3.62
10.54

1.87
0.10

2.49
0.10

1.86
0.11

4.82
1.21
52.42

6.46
1.16
52.37

4.95
1.22
67.62

1.58

1.56
0.23

1.40
0.16

0.21

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
กำาไรสุทธิ
1,200
1,000
800
600
400
200
-

รายได้รวม
1,121.09
833.43

624.38

109.48
2552

อัตรากำาไรสุทธิ

(%)

204.20

204.87

2553

2554

30
25
20
15
10
5
-

24.50

2552

0.13

0.09

2552

0.08
2553

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
(ล้านบาท)

13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

2554

หนี้สินรวม
2,122.15

1,279.67
1,149.50
5,686.43
2552

8,269.79
2553

2553

2554

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินปันผล
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

18.27

17.53

10,231.64

2554

13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
3,000
1,000

(%)

127.05
119.95
95.88
6,609.29
2552

9,246.32
2553

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

18
16
14
12
10
8
6
4
2
-

12,051.84

2554

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

17.17
13.36
10.54

1.86
2552

2.49
2553

1.87
2554
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การกำาหนดนโยบายคำานึงถึง
ความปลอดภัย / สวัสดิการ / สิทธิประโยชน์พนักงาน
การบริหารด้านความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ
] ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลใส่ใจ ความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยสำานักงานใหญ่
ของบริษทั เป็นห้องชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ซึง่ เป็นพืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับนิตบิ คุ คลอาคารสำานักงานในการซัก
ซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุอคั คีภยั โดยความร่วมมือดังกล่าวได้จดั ให้มผี เู้ ชีย่ วชาญ สาธิต แนะนำา การใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ และให้พนักงาน
ได้ปฏิบัติทดลองใช้อุปกรณ์จริง รวมถึงได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช้ในการซ้อมอพยพหนีไฟและ
ทางบริษัทฯ ได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำาต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อให้พนักงานมีความชำานาญในการซ้อมตามแผนการดังกล่าว โดย
ทางบริษัทจะเลือกพนักงานเข้าใหม่ให้เข้ารับการซ้อมอพยพหนีไฟ และรวมถึงพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมซ้อมการอพยพหนีไฟ และในปี
2554 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางบริษัทได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
ซ้อมอพยพหนีไฟกับทางอาคารนิติบุคคล
] ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของความปลอดภัยในการทำางานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัย หรือสภาพแวดล้อมในการทำางาน
จึงจัดให้มกี ารอบรมพนักงานทีเ่ ข้าทำางานทัง้ พนักงานใหม่ และพนักงานปัจจุบนั ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับกระบวนการทำางาน
และการปฎิบัติได้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำางาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทำางาน
ในพืน้ ทีม่ แี สงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลีย่ งสภาพแวดล้อมในการทำางานทีไ่ ม่ปลอดภัย การใช้ผา้ ปิดจมูกเพือ่ ป้องกันการสัมผัสกับฝุน่ ละออง หรือ
ทางเดินหายใจ เพื่อลดปัญหาทางสุขภาพระยะยาว เป็นต้น
การดำาเนินการด้านสวัสดิการ
ทางบริษัทได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานเป็นหลักและให้ความสำาคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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]

สวัสดิการด้านการทำาประกันภัยรถจักรยานยนต์
g บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญและความปลอดภัยและชีวิตของพนักงานเป็นสิ่งสำาคัญ โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการโดย
จัดทำาประกันภัยรถจักรยานยนต์ให้พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานต้องติดต่องานภายนอกบริษัทโดยใช้
ยานพาหนะเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้า และเป็นการคุ้มครองชีวิตของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

]

สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจำาปี
g บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานเป็นที่ตั้ง จึงจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพ
พนักงานฟรีเป็นประจำาทุกปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงต่อ
โรคภัยของตนเอง และจัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอรับคำาแนะนำาหลังจากทราบผลตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักในสุขภาพของตนเองและเป็นการลดโอกาสการเกิดปัญหาทางสุขภาพในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง
ตามมา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพประจำาปีโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตำา่มากด้วย
เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าพนักงานจะมีสุขภาพจิตที่ดีได้ หากคนในครอบครัวและตัวพนักงานเองมีสุขภาพที่แข็งแรง

]

สวัสดิการด้านกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ “ราชธานีเกษียณรวย’’
g การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงานและเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงาน ใน
กรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริ ษั ท มี ค วามคิ ด ว่ า หากพนั ก งานที่ อ ยู่ ทำา งานกั บ บริ ษั ท เรื่ อ ยมาจนกระทั่ง
เกษียณอายุ บริษทั ก็อยากเห็นพนักงานทีเ่ กษียณอายุไปโดยได้มเี งินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงจัดให้มี
การจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ “ราชธานีเกษียณรวย’’ ขึน้ เพือ่ ให้พนักงานจ่ายเงินเข้ากองทุนสำารองเลีย้ งชีพในสัดส่วน
5 % ของเงินเดือนตั้งแต่วันที่พนักงานบรรจุ โดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้อีก 5 % เช่นกัน

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

]

สวัสดิการการช่วยเหลือพี่น้องในองค์กร “ครอบครัวเดียวกัน รั้วราชธานี’’
ตามที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลัก เนื่องจากพนักงานเป็นจำานวนมากได้ประสบอุทกภัย
จากนำา้ท่วมหลายพื้นที่ และได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของที่พักอาศัย และการเดินทางมาทำางานไม่สะดวกทางบริษัทฯ จึงจัดหา
ห้องพักให้กบั พนักงานโดยพนักงานไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ เพราะทางบริษทั ฯ จัดเป็นโครงการให้กบั พนักงานทุกท่านที่ได้
รับความเดือดร้อน และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และการดำาเนินงานด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ
บริษัทได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และสร้างจิตสำานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่ดีของประเทศชาติต่อไป และรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้ บริษัทจึงได้ดาำ เนินกิจกรรม CSR ให้พนักงานได้ลงมือทำาให้มีส่วนร่วมกับด้านต่าง ๆ ดังนี้
]

โครงการบริจาคและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทางบริษัทได้มีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในศูนย์
พักพิง ทีป่ ระสบอุทกภัย เพือ่ บรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อน โดยพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการจัดทำาโครงการนีด้ ว้ ยกันเพือ่ ให้มจี ติ ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ และสร้างจิตสำานึกต่อองค์กร ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ทางบริษัทฯ ได้นำา
สิ่งของไปร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากนำา้ท่วมโดยมีข้าวสาร และอาหารแห้ง ที่วัดนิมมารนรดี และวัดรางบัว เขตบางแค

บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง เพื่อผู้ประสบอุทกภัย
ณ วัดนิมมานรดี และ วัดรางบัว
รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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]

โครงการราชธานีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการนี้ชื่อว่า ราชธานี “จิตอาสา” ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและพนักงาน และในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2554 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเก็บขยะ เริ่มเดินทางเก็บขยะที่ถนนเทอดไท จนถึง
วัดรางบัว และจากวัดรางบัวไปถึงวัดนิมมานรดี และร่วมถวายนำา้ดื่มให้กับพระสงฆ์

โครงการราชธานีจิตอาสา
]
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โครงการบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยภาคใต้ บริษัทได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งสำาคัญ และใน
วันที่ 10 เมษายน 2554 ทางบริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการโดยร่วมกับ “สมาคมผู้รักษาการขับขี่ชาวฮาร์เลย์ - เดวิสสัน (ชาวฮาเลย์ร่วมใจเพื่อ
พี่น้องชาวใต้) โดยร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยภาคใต้ ณ ฐานทัพเรือ ภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
มอบของบริจาค ณ ฐานทัพเรือ ภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต
รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ร่วมกับชาวฮาร์เลย์ร่วมใจ เพื่อพี่น้องชาวใต้
มอบของบริจาค ณ ฐานทัพเรือ ภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

]

โครงการบริจาคเงินช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัย 54 โดยทางบริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคเงินช่วยเหลือกับทางครอบครัวข่าว 3 และในวันที่ 19 เมษายน
2554 ทางบริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำานวนเงิน 14,180 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
ในหลายพื้นที่ และนำาไปบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

]

โครงการ “ราชธานี หนึ่งหยดเพื่อนช่วยเพื่อน” ทางบริษัทได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งสำาคัญ จึงจัดตั้งโครงการ
ราชธานีหนึ่งหยดเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนร่วมโลกโดยร่วมใจบริจาคโลหิต ณ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ทุกๆ ปี
และในวันที่ 22 เมษายน 2554 และวันที่ 12 ตุลาคม 2554 บริษัทได้ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำาโครงการนี้ตลอดทุกปี
ด้วยดีเสมอมาเพื่อให้พนักงานมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีจิตกุศลต่อเพื่อนร่วมโลก

]

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน ทางบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนรู้จักการประหยัดทรัพยากรโดยเริ่มจากองค์กร
คือ การใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับนำามาใช้ได้อีก ไม่ว่าจะเป็นกระดาษรีไซเคิล หรือซองกระดาษ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สาำ นักงานต่างๆ และ
เรื่องการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มจากการประหยัดนำา้ ประหยัดไฟ หลังจากเลิกใช้งานแล้วควรทำาการปิดทุกครั้งเพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานของบริษัทและพลังงานของประเทศชาติ

]

โครงการส่งเสริมทางด้านมูลนิธิต่างๆ ทางบริษัทได้เห็นความสำาคัญในการสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ และในปี 2554 ทางบริษัทได้
ดำาเนินการจัดส่งการ์ดอวยพรโดยทางบริษัทได้สนับสนุนการ์ดอวยพรจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อเป็นการแบ่งฝันปันนำา้ ใจ และ
ช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งทางบริษัทได้จัดทำาโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกปี
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คณะกรรมการบริษัท

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอาำ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอาำ นาจลงนาม
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
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กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
และประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอาำ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอาำ นาจลงนาม

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

นายสุรพล สติมานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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สายงานสินเชื่อ
และการตลาด

สินเชื่อเขตกรุงเทพ

สินเชื่อเขตธนบุรี

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์

สินเชื่อลิสซิ่ง

สินเชื่อภาคกลาง

สินเชื่อรถจักรยานยนต์
ใหญ่

ธุรการและประสานงาน
สำานักงานใหญ่

สาขาโคราช

สาขาขอนแก่น

สาขาระยอง

สาขาพิษณุโลก

สาขาสุราษฎร์ธานีี

สาขาเชียงราย

ธุรการและประสาน
งานสาขา

กฎหมาย

ตรวจสอบ

ติดตามและทวงถาม

เร่งรัดหนี้สิน

วิเคราะห์สินเชื่อ

สายงานควบคุมสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สายงานกิจการ
สาขาธุรกิจสินเชื่อ

สายงานธุรกิจสินเชื่อ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างบริษัท

สำานักกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

การเงิน

บัญชี

วางแผนและกลยุทธ์

สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกันภัย

งานทะเบียนสัญญา

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

สายงานสนับสนุน

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ

ทรัพยากรบุคคล

ธุรการ

สายงานธุรการองค์กร

กำากับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
และกำากับการปฏิบัติงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม
แรกจำานวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดำาเนินการมา
บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำานวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกับที่บริษัทเปิด
ดำาเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลำาดับ
ในช่วงเริ่มต้นของการดำาเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อรถยนต์
รายย่อยโดยผ่านผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสอง และการให้สินเชื่อแก่ผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์มาเพื่อ
จำาหน่ายหรือที่เรียกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการให้สินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัท
ได้ยกเลิกการให้บริการสินเชื่อแบบ Floor Plan นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา และมุ่งเน้นเฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองแก่ผู้ซื้อรถยนต์
รายย่อย แต่ในปี 2547 และ 2548 บริษัทได้ให้สินเชื่อแบบ Floor Plan แก่ผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองจำานวนทั้งสิ้น 2 ราย และ 4 ราย ตามลำาดับ
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้สินเชื่อแก่ผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสอง ในวงเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาทต่อราย และมี
ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 3 - 6 เดือนต่อรายการ โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และชุดโอนเป็นหลักประกัน อย่างไรก็ดี ในปี 2549 บริษัท
ได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไปเนื่องจากการให้สินเชื่อดังกล่าวในปีที่ผ่านมานั้นเป็นกลไกของการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทำาเพื่อเป็นธุรกิจ หรือเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น
และในปี 2543 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์มือสองซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทำาตลาดรถยนต์มือสอง
จำานวน 118 คน ซึง่ ทำาหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูจ้ ดั จำาหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทัง้ จะหมุนเวียน
ประจำาอยู่ตามสถานที่จำาหน่ายของผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จำาหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตาม
ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำาหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำาหนด
พัฒนาการที่สำาคัญในช่วงที่ผ่านมา
ด้านการดำาเนินธุรกิจ
ปี 2545 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)” เมื่อเดือนสิงหาคม และ
ได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545
ปี 2546 บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้นทำาให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ โดยลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูล
ที่สำาคัญเบื้องต้น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลราคากลางของรถยนต์มือสอง การให้บริการรับชำาระค่างวด และรับชำาระ
ค่าบริการต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำาระผ่านระบบ ATM เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสามารถทำาการชำาระเงิน
ได้สะดวกมากขึ้น
ปี 2547 บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำากัด (Credit Bureau) เพื่อได้รับทราบข้อมูลลูกค้าและนำามาใช้ประกอบการ
มกราคม พิจารณาการให้สินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชำาระหนี้มาขอกู้สินเชื่อของบริษัทได้
ปี 2549 เมื่อวันที่ 22 มีนาคมบริษัทได้เปิดสาขาในรูปของศูนย์บริการเช่าซื้อจำานวน 1 สาขา ที่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ จาก
มีนาคม ทั้งหมด 3 สาขาที่บริษัทคาดว่าจะเปิดให้ครบภายในปีนี้ครอบคลุม 3 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยซึ่งมีความ
ต้องการสินเชื่อ และต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สิงหาคม ธนาคารนครหลวงไทยจำากัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 39.76 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้วและ
ได้แต่งตั้งตัวแทนของ ธนาคารนครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท จำานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าว
ปี 2550 บริษัทพัฒนาซอพแวร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ
ปี 2551 บริษทั ได้ดาำ เนินการเปิดสาขาในต่างจังหวัด 5 สาขา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี ซึง่ ต่อมาได้ดาำ เนิน
การปิดสาขาราชบุรี
ตุลาคม บริษัทเริ่มดำาเนินธุรกิจให้บริการลิสซิ่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้านิติบุคคล สำาหรับสินเชื่อลิสซิ่งรถยนต์ที่ให้บริการนั้นประกอบด้วย
สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำาเนินงาน โดยบริษัทมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้ารถยนต์มือสองที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
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บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ด้านเงินทุน
ปี 2545 บริษัทได้จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 168 ล้านบาท เป็น 208 ล้านบาท ด้วยการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 40 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2545
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชนจำากัด พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)” และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 208 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จำานวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 18,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้ประชาชนทั่วไป
จำานวน 16,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8 บาท และจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทจำานวน 1,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท
ปี 2546 บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่มีชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอย
ชำาระเงินต้นของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546 ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2550” มูลค่าเสนอขายทั้งหมดจำานวน
1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้1,000.00 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี และมีอายุ 4 ปี
บริษัทได้เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 จำานวน 200 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จำานวน 2 หน่วย
โดยแบ่งออกเป็นใบสำาคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จำานวน 1 หน่วย ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จำานวน 0.6 หน่วย และใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ชุดที่ 3 จำานวน 0.4 หน่วยประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำาหนด ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี อัตรา
การใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ภายหลังจากการเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ทำาให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
ปี 2548 ณ วันที่ 12 เมษายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยได้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่คือ กลุ่มพงษ์จตุรา
เมษายน เข้าถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 20.61 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วซึ่งเท่ากับ 401,098,495 บาท อย่างไรก็ดี ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
เม.ย.-พ.ค. ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืน จำานวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1.84 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
การซื้อหุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นทุนซื้อ
คืนเพื่อช่วยบริหารทางการเงิน และมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ในระหว่างปี 2548 บริษัทได้
กันกำาไรสะสมไว้สำารองเท่ากับจำานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้เพื่อให้การถือครองหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทเพื่อการบริหาร
ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535
ตุลาคม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 986,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น
จำานวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้กับ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจำานวน 125,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่
และผู้ถือหุ้นสามัญที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาต
จากสำานักงาน กลต. ในอัตราส่วน 1:1 และ 2) จัดสรร ให้แก่บุคคลในวงจำากัด หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน จำานวน 150,000,000
หุ้น โดยจะได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำานักงาน กลต. จำานวน 75,000,000 หน่วย
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 11,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
ปี 2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำานวน 150,000,000 หุ้น พร้อมใบสำาคัญ
มกราคม สิทธิแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)
(“ธ.นครหลวงไทย”)
กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทในฐานะผู้จะขาย และ ธ.นครหลวงไทยใน
ฐานะกลุ่มผู้จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำานวน 150,000,000 หุ้น ในราคา 1.15 บาท ต่อหนึ่งหุ้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
172,500,000 บาทและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำานวน 75,000,000 หน่วย ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ การซื้อขายขึ้นอยู่กับการ
ได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผลการตรวจสอบทรัพย์สนิ ของบริษทั โดย ธ.นครหลวงไทย
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

เมษายน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจำานวน 1,300,000 หุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจำาหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่งไม่ตำา่กว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำาการซื้อขายล่าสุด
สิงหาคม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท เป็น 986,000,000 บาท
หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 486,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำานวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 265,000,000 หุ้น ให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจำานวน 132,500,000 หุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวง
ไทยที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 80,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
กันยายน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ธ.นครหลวงไทยได้มีการชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำานวนทั้งสิ้น 304,750,000.00 บาท สำาหรับการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัท จำานวน 265,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท ส่งผลทำาให้ ธ.นครหลวงไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 48.32 และทำาให้ทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของบริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เท่ากับ 666,524,480 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนชำาระแล้วเท่ากับ 401,524,480.00 บาท
ปี 2551 มีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใช้สิทธิจำานวน 166 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น บริษัทได้ดำาเนินการ
จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,646 บาท
ปี 2552 มีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิจำานวน 266,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียน
กันยายน ที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท
พฤศจิกายน มีผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิจำานวน 155,802,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น บริษัทได้ดำาเนินการจด
ทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906 บาท
ปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) จำานวนร้อยละ 99.95 ของจำานวนหุ้น
มีนาคม ที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร
ธนชาต จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทแทนธนาคาร นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) และในปีเดียวกันนี้ ธนาคาร
ธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้ทำาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของบริษัทซึ่งได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจำานวน 215,000 หุ้น ทำาให้
ณ สิ้นปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัททั้งสิ้นร้อยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว
ปี 2554 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น
เป็นจำานวน 874,973,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ในปี 2554 ยังคงเน้นการขยายสินเชื่อ โดยเน้นตลาดรถบรรทุก ทั้งการปล่อยรถบรรทุกมือสอง
และรถบรรทุกใหม่เป็นหลัก โดยใช้สัดส่วนรถใหม่ 80 เปอร์เซ็นต์และรถมือสอง 20 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบัน สัดส่วนรถยนต์ใหม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เป็น 35 เปอร์เซ็นต์ โดยรถมือสองจะประกอบไปด้วย รถบรรทุก รถยนต์ส่วนบุคคล รถปิคอัพ รถ TAXI รถ BIG BIKE ยังคงเป็นกลุ่มสินเชื่อ
หลักของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนนโยบายหลักโดยคำานึงถึงผลตอบแทนในการปล่อยสินเชื่อเป็นสำาคัญ
เนื่องจากต้นทุนทางด้านดอกเบี้ย ซึ่งเป็นที่คาดว่าจะจะยังคงมีความผันผวนอย่างมีนัยสำาคัญ ฉะนั้นตลาดที่น่าสนใจของบริษัทยังคงเป็น ตลาดรถ
บรรทุก ซึ่งบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้เนื่องจากบริษัทได้เน้นการทำาตลาดนี้มาตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2553 และ ปี 2554 มีดังนี้
รายได้

2552
ล้านบาท

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

ปี 2553
%

ล้านบาท

ปี 2554
%

ล้านบาท

%

220.59
296.34
516.93
6.43

35.33
47.46
82.79
1.03

271.96
429.99
701.05
9.23

32.63
51.59
84.22
1.11

309.22
657.45
966.67
10.51

27.58
58.64
86.22
0.94

15.50
30.62
2.24
25.42
27.24
101.02
656.54

2.48
4.90
0.36
4.07
4.36
16.18
100.00

24.40
33.29
3.49
34.98
26.09
122.25
833.43

2.93
3.99
0.42
4.20
3.13
14.67
100.00

18.77
39.96
2.08
44.79
38.31
143.91
1,121.09

1.67
3.56
0.19
4.00
3.42
12.84
100.00

หมายเหตุ: (*) รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินปันผลรับ

เป้าหมายของบริษัทและแนวทางการดำาเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า
การขยายตัวของสินเชื่อในอนาคตซึ่งทางบริษัทได้เตรียมการไว้ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญ หลังจากได้มีการกำาหนดกลยุทธ์ในการให้สิน
เชื่อกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) คือ ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) โดยแยกกลุ่มเป้าหมายในการให้สินเชื่อ
ระหว่าง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ออกอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนทางธุรกิจ
แต่ยังคงใช้ความเชี่ยวชาญและความชำานาญของบริษัทเป็นหลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต
1.
ขยายสาขาเพื่อรองรับ การให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ โดยเน้นที่รถเพื่อการพาณิชย์ รถ TAXI และรถเพื่อการเกษตรเป็นหลัก
2.
ขยายสินเชื่อรถยนต์มือสอง โดยเฉพาะรถบรรทุก รถปิคอัพ รถ BIG BIKE ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยผ่านทางสาขาของบริษัท
3.
การให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจ ซึ่งต้องอาศัยความชำานาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และรถเก่า เช่น รถเครน
รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก และอื่นๆ
4.
การปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมอันจะนำาไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจและส่งผลให้บริษัทให้อยู่ในจุดที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันได้
5.
เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิ่มการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
6.
รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทและบริษัทต้องมุ่งพัฒนาและฝึกบุคลากรสินเชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต

18

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อ โดยจะเป็นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่
ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทโดยส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ย
ในท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับยังไม่สามารถ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ย
จ่าย (Interest spread) ให้มีอัตราลดลง ดังนั้นบริษัทได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยเพิ่มสัดส่วนสิน
เชื่อของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าให้มากขึ้นและการคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน (Refinance) ด้วยแหล่ง
เงินกู้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยลดลง เพื่อรักษาระดับ Interest spread ให้อยู่ในระดับที่สมำา่เสมอ

2.

ความเสี่ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการกู้ยืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน
จากการที่บริษัทให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็นช่วงระยะเวลานาน 1 - 7 ปี ในขณะที่บริษัทมีการจัดหาเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการกู้ยืม 1 - 4 ปี จึงอาจทำาให้เกิดความแตกต่างด้านระยะเวลา (Duration Gap)
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะการมีรายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน (Mismatch fund) และการ Mismatch fund ที่สูง อาจจะก่อให้เกิดการ
ขาดสภาพคล่องในการดำาเนินงานได้ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการแบ่งชั้น
ลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของบริษัทออกเป็นระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสม อาทิ เมื่อมีการ
ต่อสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน จะทำาการแปลงเงินกู้ระยะสั้นให้เป็นเงินกู้ระยะยาวมากขึ้น สำาหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ทางการเงิน เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น และอาจทำาให้มีความเสี่ยงจากการถูกเรียกชำาระคืนเงินกู้หรือ
จากการที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ต่ออายุเงินกู้ยืมหลังจากครบกำาหนด อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัทส่วนใหญ่ให้กู้ยืม
โดยสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงของการถูกเรียกคืนเงินกู้น้อย
โดยที่ผ่านมา มีการต่ออายุเงินกู้ยืมเมื่อครบกำาหนดเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดหาวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอื่นๆ ใน
ประเทศ รวมถึงจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม อาทิ การจัดหาเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้โดยการจัดออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น
การจัดเตรียมออกหุ้นกู้ระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินลงได้

3.

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
ในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจำาหน่ายรถยนต์มกี ารขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งและได้ผลักดันให้เกิดผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อรถยนต์ขึ้นใหม่หลายราย ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ หลังจากที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำาหนดแผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจ
ลิสซิ่งได้อย่างเสรี และอนุญาตให้กิจการที่เป็นของผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ที่มีเงินทุนจำานวนมากจากต่างประเทศและ
มีต้นทุนทางการเงินที่ตำา่ สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรีเช่นกัน ส่งผลให้สภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อ
มีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเพื่อช่วยสนับสนุนยอดจำาหน่ายรถยนต์
ในปี 2554 ที่ผ่านมา ภาพรวมของสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ต่อการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์มือสอง
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ต่อร้อยละ 20 ของมูลค่าตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่มีการแข่งขันที่รุนแรง
เนื่องจากรถยนต์ ใหม่มีมูลค่าหลักประกันที่สูง ทำาให้ยอดสินเชื่อต่อคันของรถยนต์ ใหม่คิดเป็นจำานวนเงินสูงกว่ารถยนต์มือสอง ส่งผล
ทำาให้สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเช่าซื้อของผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์มุ่งเน้นการทำาตลาดไป
ที่สินเชื่อรถยนต์ใหม่ จึงไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการให้สินเชื่อรถยนต์ใหม่ต่อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์
มือสองเป็นหลัก ทั้งนี้ ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนรายได้ของการให้สินเชื่อรถยนต์เก่าหรือรถยนต์มือสองต่อรถยนต์ ใหม่
คิดเป็นร้อยละ 65 และร้อยละ 35 ตามลำาดับ และถึงแม้ว่าจากสภาวะการแข่งขันสูงจะทำาให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดตำา่ลง
โดยเฉพาะรถยนต์ ใหม่ ทำาให้ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสำาหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ย (Margin) ไม่ให้ลดตำา่ลงมากนั้น ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของ
บริษัทเช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านั้นยังคงให้ความสำาคัญกับรถยนต์มือสองที่มีราคาสูงตั้งแต่ 600,000-700,000 บาท ขึ้นไป
ในขณะที่บริษัทเน้นลูกค้ารายย่อยซึ่งต้องการสินเชื่อรถยนต์มือสองระดับเฉลี่ยประมาณคันละ 350,000-400,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่แตกต่างกัน
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นอกจากนีบ้ ริษทั ได้มแี ผนปรับสัดส่วนการปล่อยสินเชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์มอื สองประเภทรถปิกอัพและรถบรรทุกสิบล้อซึง่ เป็นรถยนต์
เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น โดยในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถบรรทุกสิบล้อ
เป็นร้อยละ 70-75 ของมูลค่าพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองคงค้าง เนื่องจากบริษัทคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทำากำาไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ตำา่กว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัท
ยึดรถประเภทนี้และทำาการประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริษัทจะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถ
เลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนในการดำาเนินงานตำา่กว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น
นอกจากนี้จากประสบการณ์อันยาวนานและความชำานาญในธุรกิจ บริษัทยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสอง การให้บริการที่
รวดเร็วทันใจสำาหรับลูกค้าเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ
4.

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นความเสี่ยงที่มีควบคู่ไป
กับการประกอบธุรกิจ การที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปัจจัยภายในของลูกค้าเองเช่น ความต้องการให้เงิน
เพื่อรักษาสุขภาพ ปัญหาจากปัจจัยจากค่าซ่อมบำารุงรถยนต์ที่กำาลังผ่อนชำาระอยู่ ปัญหาจากปัจจัยภายนอกเช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ปัญหาจากราคานำา้มันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาจากการถูกไล่ออกจากงาน ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้เช่าซื้อ
ไม่สามารถชำาระค่างวดได้ตรงตามกำาหนดและก่อให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับคุณภาพของ
สินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด เพื่อจำากัด
ความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับผลการดำานินงานโดยรวมของบริษัท
บริษัทเลือกใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมคุณภาพการให้สินเชื่อโดยทำาการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการชำาระหนี้
จากสถิติของลูกค้าจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด เพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชำาระหนี้มาขอกู้สินเชื่อของ
บริษัทได้ รวมถึงการนำาระบบ Scoring มาใช้ในการประเมินคุณภาพบุคคลที่ขอเช่าซื้อรถยนต์
บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจำานวนลูกค้าที่ค้าง
ชำาระรายสัญญาควบคูไ่ ปกับนโยบายการติดตามเร่งรัดหนีท้ เี่ ข้มงวดเพือ่ ให้หนีท้ คี่ า้ งชำาระกลับคืนมาอยู่ในสถานะปกติให้ได้มากและรวดเร็ว
ที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณีผิดนัดชำาระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและ
ทวงถามลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีเมื่อผิดนัดชำาระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่สำานักงานคณะกรรมการการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) กำาหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กำาหนดอัตราเบี้ยปรับไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำาหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MRR)
ของธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี) กรณีผิดนัดชำาระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือน
เพื่อเร่งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกค้าและผู้คำา้ประกัน และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคำาเสนอแนะ และ
ผลจากการติดตามลูกค้า และกรณีผิดนัดชำาระ 3 งวดขึ้นไป จะทำารายงานส่งให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยให้เวลา
อีก 30 วัน เมื่อครบกำาหนดระยะเวลา หากลูกค้าไม่มาติดต่อ บริษัทจะดำาเนินการเร่งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริษัทไม่สามารถติดตาม
ยึดรถยนต์คืนมาได้หรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่เพียงพอที่จะชำาระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดำาเนินการทางกฎหมายกับ
ลูกค้าและผู้คำา้ประกันต่อไป โดยจะเป็นการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดทำารายชื่อ Black list สำาหรับ
ลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อต่อไป
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีการรายงานเพือ่ ให้ทราบถึงสถานะคุณภาพสินเชือ่ ในปัจจุบนั รวมทัง้ มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ป้องกัน
การค้างชำาระค่างวด และในกรณีที่มีการค้างค่างวดเกิดขึ้น บริษัทจะเข้าตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าที่ค้างชำาระตั้งแต่งวดแรกอย่างใกล้ชิด
และทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ต่อไป
แม้ว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครซึ่งส่งผลกระทบกับการชำาระเงิน
ของลูกค้าของบริษัท แต่ยังคงเป็นจำานวนน้อยที่ส่งผลกระทบกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะ
ผันผวนของราคานำา้มัน ความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ รวมทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่ยัง
คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ลูกหนี้ของบริษัทมีความสามารถในการชำาระหนี้ลดลง และทำาให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้มีนโยบายเพิ่มเติมเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ดังกล่าวดังต่อไปนี้ หากลูกหนี้
มีการผ่อนชำาระมาบางส่วนแล้ว บริษัทจะยืดอายุการผ่อนชำาระออกไป (บริษัทจะหยุดรับรู้รายได้หากลูกหนี้หรือผู้เช่าซื้อค้างชำาระเกิน
3 งวด) และหากลูกหนี้บางรายเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับทางบริษัท บริษัทจะพิจารณาตามความจำาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยง
ต่อการที่บริษัทจะดำาเนินการยึดรถยนต์คืน ซึ่งจะส่งผลดีทำาให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำาระค่างวดต่อไปได้ และลดปัญหาการฟ้องร้องเรียก
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ค่าเสียหายจากรายการขาดทุนจากการขายรถยึด จากนโยบายในการดำาเนินธุรกิจข้างต้นทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินเชื่อไม่ก่อให้
เกิดรายได้ เป็นสัดส่วนที่ตำา่มาโดยตลอด โดย ณ สิ้นปี 2554 และ ณ สิ้นปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 3.83 และร้อยละ 3.30 ของลูกหนี้สินเชื่อ
เช่าซื้อและลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินทั้งหมด
5.

ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การปล่อยสินเชื่อรถยนต์มือสอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์มอื สอง การประเมินราคาของรถยนต์มอื สอง รวมถึงการขายรถยนต์ทยี่ ดึ คืนมาได้ตาำ ก่ ว่ามูลค่าสินเชือ่ คงเหลือ ซึง่ ต้องนำามาประมูล
ขายตามสภาพ ซึง่ ราคาจะขึน้ อยูก่ บั อายุรถยนต์ สภาพ และความนิยมของรุน่ และยีห่ อ้ รถยนต์นนั้ ๆ บริษทั มีมาตรการทีจ่ ะจำากัดความเสีย่ ง
ต่างๆเหล่านี้โดยใช้การตรวจสอบเชิงคุณภาพรถยนต์และใช้ทมี งานทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการประเมินคุณภาพรถยนต์ควบคู่
ไปกับการพิจารณาสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังมีการการคัดเลือกผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนต์มือสอง
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมีการรับประกันคุณภาพรถยนต์ภายหลังการจำาหน่ายแล้ว รวมถึงมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการชำาระ
หนี้ของลูกหนี้ที่ผู้จาำ หน่ายรถยนต์มือสองได้ส่งรายชื่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วย

6.

ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา
เมื่อบริษัทได้ดำาเนินการยึดคืนรถยนต์มาจากลูกหนี้แล้ว รถยนต์ที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนำามาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล
และในกรณีที่ขายประมูลรถยึดแล้วไม่พอชำาระหนี้ บริษัทยังสามารถเรียกร้องส่วนที่เหลือจากลูกหนี้หรือผู้คำา้ประกันได้ ซึ่งในกรณีที่
บริษัทไม่สามารถเรียกร้องหนี้ส่วนที่เหลือได้ บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคาประมูลรถยึดจะขึ้นกับคุณภาพ อายุ และ
ความนิยมของรถยนต์ รวมทัง้ ขึน้ กับสภาพตลาดและความต้องการรถยนต์ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งจากการขาดทุนอันเกิดจาก
การขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา ในกรณีของรถยนต์มือสองนั้นโดยทั่วไปจะน้อยกว่ากรณีของรถยนต์ใหม่ เนื่องจากการลดลงของราคารถยนต์
ตามอายุการใช้งานแต่ละปีนั้นจะมีอัตราสูงในช่วงปีแรกๆ และมีอัตราชะลอลงในช่วงที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากขึ้น บริษัทมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา โดยให้มีการติดตามดูแลสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อป้องกัน
การค้างชำาระค่างวดอันจะนำาไปสู่การยึดรถในที่สุด นอกจากนี้บริษัทได้ดำาเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้เช่าซื้อและผู้คำา้ประกันให้
ชำาระเงินในส่วนทีบ่ ริษทั ขาดผลประโยชน์หลังจากยึดรถคืนมาเพือ่ ให้บริษทั มีผลขาดทุนน้อยทีส่ ดุ ดังจะเห็นได้จากจำานวนรถยนต์ทขี่ ายจาก
การยึดคืนในปี 2552 2553 และ 2554 มีจาำ นวน 310 คัน 216 คันและ 231 คันตามลำาดับและมีผลขาดทุนจากการจำาหน่ายรถที่ยึดคืน
ในปี 2552 2553 และ 2554 เป็นจำานวน 26.75 ล้านบาท 17.23 ล้านบาทและ 17.52 ล้านบาทตามลำาดับ

7.

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำานาญเฉพาะ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้ ความชำานาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ
และราคาตลาดของรถยนต์ มือสองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการทำาตลาด และการดูแลลูกค้า โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำาหน่ายรถยนต์
หลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำาอยู่ตามสถานที่จำาหน่ายของผู้จำาหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท
ซึ่งผู้จำาหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จำาหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกำาหนด
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการชำาระราคาให้แก่ผู้จำาหน่ายรถยนต์ให้รวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทจะมีกลยุทธ์หลักโดยเน้นการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้จำาหน่ายรถยนต์เป็นสำาคัญ รวมถึงการ
เอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และสามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่
เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนำาจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จำาหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย โดยที่ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชำาระค่างวดกับ
บริษัทหมดแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะกลับมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีน
โยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรทีม่ คี วามชำานาญเหล่านี้โดยการจูงใจให้บคุ คลเหล่านัน้ ทำางานอยูก่ บั บริษทั ในระยะยาวในรูปผลตอบแทน
ต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาความรู้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง
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8.

ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อหนี้เพิ่มในอนาคต
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีขยายธุรกิจโดยการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 2554
บริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงิน - สุทธิ จำานวน 6,705.17 ล้านบาท 9,366.26 ล้านบาทและ 12,178.89 ล้านบาทตามลำาดับ
การขยายธุรกิจนี้ ทำาให้บริษทั มีความจำาเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนีเ้ พิม่ ขึน้ ในอนาคตเพือ่ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมการบริหารความเสี่ยงโดยพยายามให้มีการจัดหาแหล่ง
เงินกู้ยืมที่หลากหลาย อาทิ จากตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ รวมถึงจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการขยายธุรกิจดังกล่าวและมิได้กระจุกตัวที่ใดที่หนึ่ง นอกจากนี้บริษัทได้พยายามจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินตำา่และคำานึงถึง
โครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัทและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ

9.

ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุมกิจการ
ในช่วงระหว่างปี 2549 บริษัทมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นของบริษัทจำานวนร้อยละ 48.32 ต่อมาในระหว่างปี 2553 ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) มายังธนาคารธนชาต
จำากัด (มหาชน) ทำาให้ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ
99.95 ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) ส่งผลให้ธนาคารธนชาต จำากัด
(มหาชน) กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทจำานวนร้อยละ 48.35 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาต
จำากัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นบริษัทเป็นจำานวนร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำาระแล้ว จากการเพิ่มทุนโดยใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม
(Right offering)
อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทได้รวมกลุ่มทางธุรกิจการเงินกับธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) น่าจะส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจาก
บริษัทสามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงิน อาทิ การได้รับสนับสนุนวงเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อช่วยบริหารจัดการเรื่อง
สภาพคล่อง และการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ
ให้กับบริษัทมากขึ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นและจัดการ
ผู้ถือหุ้น
ลำาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ ณ วันที่ 5 มกราคม 2555
รายชื่อ
จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
874,973,000
1
กลุ่มลิ้มถิรคุณ
97,945,000
นายสมพงษ์ ชลคดีดำารงกุล
51,406,600
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
47,795,922
นางเนาวนารถ จามรมาน
12,100,000
นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ
9,365,500
นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา
8,610,000
นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ
6,928,020
นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ
6,160,000
นายสัญญา สุกิจบริหาร
5,900,000
อื่นๆ
221,165,666
รวม
1,342,349,708
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น

หมายเหตุ:

(1)

ร้อยละ
65.18
7.30
3.83
3.56
0.90
0.70
0.64
0.52
0.45
0.44
16.48
100.00

กลุ่มลิ้มถิรคุณ ประกอบด้วย นางสมหมาย ลิ้มถิรคุณ และนายสมชาย ลิ้มถิรคุณ
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โครงสร้างการจัดการ
1.

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรือ่ ง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำาแหน่ง
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
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายเจริญสุข กิจอิทธิ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ นายวิรัตน์
ชินประพินพร นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล นายอนุชาติ ดีประเสริฐ และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ สองในเจ็ดคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.
กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกำากับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการดำาเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับและการจ่ายบำาเหน็จกรรมการ เป็นต้น
3.
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอำานาจหน้าที่ควบคุม ดูแล
กิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจำานวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำาหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
4.
คณะกรรมการได้กาำ กับให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลโดยจัดให้มฝี า่ ยตรวจสอบและ
ดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดำาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาทและหน้าที่พิเศษ
ในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
กรรมการอิสระมีทั้งหมด จำานวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกันโดยไม่มี
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ ข้าข่ายอาจมีความเกีย่ วข้องกับบริษทั หรืออาจมีความไม่เป็นกลางเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันกำาหนดข้อเสนอแนะก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดำาเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพต่อองค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4.
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
5.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
สองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7.
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
รายชื่อ
1. ดร. ถกล นันธิราภากร
2. นายสุรพล สติมานนท์
3. นายวราวุธ วราภรณ์
4. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
5. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหาร
ที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำาเป็นและเป็นเรื่องสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2.
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง
3.
สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำานึงถึงความน่า
เชือ่ ถือความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้
รับมอบหมายให้ทาำ การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5.
พิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูก
ต้องและครบถ้วน
6.
ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของ
บริษัทในรายงานสำาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
เป็นต้น
7.
จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำา และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั เหตุผลทีเ่ ชือ่ ว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั เหมาะสมที่
จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
คณะกร รมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
1. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
ประธานบริหาร
2. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
กรรมการบริหาร
4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริหาร

ตำาแหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2.
มีอำานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือ หุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะ
กรรมการของบริษัททุกประการ
3.
มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีนโยบายกำาหนดไว้ (Non-Policy
Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริหารยังไม่มีกำาหนดไว้หรือที่มิใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of
Non-Policy Assets) และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอำานาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ สำาหรับนโยบายหรือ
การบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตำาแหน่ง การพ้นจากการเป็น
พนักงาน การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำาปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล สามารถอนุมัติได้ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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4.

5.

ให้มอี าำ นาจในการมอบอำานาจช่วงให้กบั กรรมการคนหนึง่ คนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอืน่ ใดในการปฏิบตั ิ
การอย่างหนึง่ อย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารกำาหนด ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอำานาจที่ได้ให้ไว้กบั
บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจช่วงนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าว ข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำาหนด
ให้รายการทีก่ รรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั
หรือบริษทั ย่อยทีม่ ิใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นตามเงือ่ นไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิอนุมตั กิ าร
ทำารายการนัน้ และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบต่อไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับระเบียบและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.
พิจารณากลัน่ กรองก่อนนำาเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับนโยบายบริษทั ฯ เรือ่ งทีห่ ากดำาเนินการไปแล้ว
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำาคัญแก่กิจการบริษัทฯ ที่วางไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนออนุมัติ
เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้วางไว้ เช่น เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น
2.
มีอำานาจในการพิจารณาอนุมัติคำาขอสินเชื่อ และคำาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้บริษัทฯ ทั้งรายเดี่ยว
และรายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.
มีอำานาจในการกำาหนด และ/หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4.
มีอำานาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
5.
มีอาำ นาจในการพิจารณากลัน่ กรองเพือ่ ขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ หรือเงินโบนัสต่อคณะกรรมการเพือ่ ขออนุมตั ิ
6.
มีอำานาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการดำาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมาย
7.
มีอำานาจในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
มีอำานาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
9.
ติดตามและประเมินการดำาเนินงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำาหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
10. พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหน้าที่รับผิดชอบกลั่นกรองแผนงาน และจัดทำางบประมาณประจำาปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตำาแหน่ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผู้จัดการสายงานด้านการตลาด
4. นายบุญชู วงศ์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสาวราศรี ปลื้มภาณุภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านบัญชี
6. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านการเงิน
7. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านตรวจสอบและติดตาม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานบริหาร
1.
มีอำานาจสั่งการ วางแผน และดำาเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด
2.
มีอำานาจแต่งตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3.
มีอำานาจพิจารณา กำาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผู้บริหาร และพนักงาน
4.
จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบค ารประกอบการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำาหนดอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
7.
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท
ทัง้ นีก้ ารมอบอำานาจให้ประธานบริหารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจทีท่ าำ ให้ประธานบริหารสามารถอนุมตั ริ ายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำาหนดให้ต้อง
ขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ าำ คัญของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
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กับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอำานาจดำาเนินการตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั หรือประธานบริหารได้มอบหมายซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปประเด็นที่สำาคัญไว้ดังนี้
1.
กำาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำากับดูแลการดำาเนินงานโดยรวม
2.
มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำาหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3.
มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร
4.
ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำานาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำานาจในการดำาเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทำาขึ้นกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี)
ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็น และนำาเสนอคณะกรรมการของ
บริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้
บริหารมีขั้นตอนดังนี้
คณะกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลง
มาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานทีป่ ระชุมเป็นผูช้ ขี้ าด
นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา
ทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ และสรรหาประธาน และกรรมการผู้จัดการ
กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประธาน และกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทได้ทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาแนวทางการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธาน และกรรมการผู้จัดการ
กำาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธาน และกรรมการผูจ้ ดั การ ทีเ่ ป็นธรรมและสมเหตุสมผล
และนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
3.
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4.
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งคนมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5.
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุ สมบัตอิ นื่ ๆ ตามทีก่ าำ หนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
นอกเหนือจากคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีคณ
ุ สมบัตแิ ละองค์
ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”)
2.

-

เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
ผูจ้ ดั การสำานักกรรมการ เป็นเลขานุการบริษทั ฯ โดยมีนายพลพีร์ ศักยวิชานนท์ เป็นเลขานุกการคณะกรรมการบริษทั และนายบุญชู
วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทำาหน้าที่
เลขานุการบริษทั และคณะกรรมกร โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกำาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
และให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมำา่เสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในปี 2554 มีการประชุมจำานวนทั้งสิ้น
4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมตามวาระปกติทั้งหมด ซึ่งประชุมเรื่องเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและเพียงพอในการการจัดทำารายงาน
และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ ง การกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามตามกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง และการพิจารณาความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการประชุม ทุกครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมด้วย และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
1.
ให้คาำ แนะนำาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้การปฏิบตั ติ าม
อย่างถูกต้องและสมำา่เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ
2.
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3.
บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฎิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4.
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
6.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่นที่ 20 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 6 จัดโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการ
บริษัทไทย
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3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
และประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

2,800,000
ร้อยละ 0.21

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน่ 19/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาร
ณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Southeastern University, USA
5,476,312
ร้อยละ 0.41

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP
รุ่น 19/2004 และ DCP รุ่น 53/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
73 - ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม่
47,795,922
ร้
อยละ 3.56
คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
Seattle University, USA

51 - ปริญญาโท สาขาการตลาด
City University, USA

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตำาแหน่งและสถานที่
กรรมการ / ประธานกรรมการ /
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)

2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหว้า จำากัด
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แก่นกระจานการเกษตร
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เรียลตี้แอนด์พร็อพเพอตี้ แมนเนจเม้นท์ จำากัด
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำากัด

2545 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
2545 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา
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6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุลกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
รุ่ น 24/2002 สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย
51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน่ 60/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
48 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553

2553 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2550 - 2550
2543 - 2550

2550 - 2552

2553 - ปัจจุบัน
2553 - 2554
2552 - ปัจจุบัน

2550 - 2551
2547 - 2550

ช่วงเวลา
2549 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี
2552 - 2553

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม. รามคำาแหง

49 - ปริญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อายุ
(ปี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการตลาดเช่าซื้อ
ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จำากัด
กรรมการ บริษัท ทีลิสซิ่ง จำากัด
กรรมการ บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลิสซิ่ง จำากัด
กรรมการ บริษัท สินเคหการ จำากัด

กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคาร นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Financial Officer ธนาคาร ธนชาต
จำากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัททุนธนชาต จำากัด
(มหาชน)
ผู้อำานวยการอาวุโส บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)
ผู้อำานวยการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งและสถานที่
กรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน)
วิเคราะห์ความเสี่ยงสายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ธ.นครหลวงไทย สายงาน
บริหารเครดิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ. นครหลวงไทย สายงานบริหารเครดิต
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธ. นครหลวงไทย สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

8. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 8/2004
และ ACP รุ่น 8/2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
West Liberty State, USA

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(คณิตศาสตร์),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
66 - ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์ 635,184
ร้อยละ 0.05
University of Arkansas, USA

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

48 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบันฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
เลขานุการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ช่วงเวลา
ตำาแหน่งและสถานที่
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน)
2544 - 2553 ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์
/ ธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน)
2541 - 2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / BNP Paribas Peregrine Securities Public
Company Limited.

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา
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10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

9. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน่ 8 2/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP
รุ่น 40/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
63 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, U.S.A

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, U.S.A

ไม่มี

51 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบันฑิต, 2,033,296
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร้อยละ 0.15

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2548
รองอธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ช่วงเวลา
ตำาแหน่งและสถานที่
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟ้าใสหาดงาม จำากัด

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

13. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานด้านสินเชื่อ

12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาร
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP 73/2008
และ DCP 121/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
46 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

- ปริญญาตรี การบัญชี
บัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
รุ่น 14/2002 และ ACP รุ่น 4/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
69 - ปริญญาโท การบัญชี
University of Detroit, USA

- Program for Management Development,
Harvard University Graduate School
of Business Administrat ion, USA.

62 - Bachelor of Art, Louisiana Tech
University, USA

อายุ
(ปี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ตำาแหน่งและสถานที่

2540 - 2545

2545 - 2551

2547 - 2553
2545 - 2554
2552 - ปัจจุบัน

2547 - 2553

2553 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพ
คณะกรรมการการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองกรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

Executive Advisor
บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำากัด
2528 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นำา้ตาลราชบุรี จำากัด

ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา
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16. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย
งานด้านการเงิน
17. น.ส.ราศรี ปลื้มภาณุภัทร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย
งานด้านบัญชี
18. นางจิตรี ศรีบัญยรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

15. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานด้านตรวจสอบและติดตาม

14. นายบุญชู วงศ์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ - นามสกุล
ตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรการอบรม CSP
รุ่น 20/2006 และ EMT รุ่น 5/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
52 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
52 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
42 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

41 - ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

37 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อายุ
(ปี)

2534 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านบัญชี
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2544 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
ตำาแหน่งและสถานที่
2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชี
2547 - 2554 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2546 - 2547 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2543 - 2546 บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด
2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านตรวจสอบและติดตาม
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

ประวัติการทำางาน 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

4,785,072
ร้อยละ 0.36

ไม่มี

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท(%)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายชื่อ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ดร. ถกล นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท์
นายวราวุธ วราภรณ์
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
รวม

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
90,000
72,000
90,000
90,000
88,000
90,000
90,000
90,000
96,000
90,000
72,000
90,000
72,000
90,000
72,000
72,000
36,000
54,000
54,000
1,008,000
306,000
184,000

รวม (บาท)
90,000
72,000
90,000
178,000
90,000
90,000
186,000
162,000
162,000
162,000
108,000
108,000
1,498,000

นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
นายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ก.

3.2

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
ค่านำา้มันและโทรศัพท์
รวม
จำานวนผู้บริหาร (ท่าน)

ปี 2554
12,037,812
285,221
12,323,033
7

ปี 2553
11,001,879
186,000
11,187,879
6

ปี 2552
8,719,500
186,000
8,905,500
6

ค่าตอบแทนอื่นๆ
1.
การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษทั จัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้สทิ ธิพนักงาน
ที่เข้าทำางานกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
เงินสะสมส่วนของสมาชิก สะสมในอัตรา 5 % ของเงินเดือน
เงินสะสมส่วนของบริษัท บริษัทจะจ่ายสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยเป็นของผู้บริหารดังนี้
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
447,118
394,668
347,820

4.

การกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ กำ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เนื่ อ งจากเห็ นว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสำ า คั ญ และจำ า เป็ น ต่ อ
การดำาเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำาหนด
นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานของบริษทั ที่ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดาำ เนิน
การตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีความสมบูรณ์ ตามระเบียบหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อ
หลัก 5 หมวด ได้แก่
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึง่ ควบคุมโดยผ่านการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ให้ทำาหน้าทีแ่ ทน
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถามล่วงหน้า นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากกำาหนดวันประชุม ซึ่ง
ไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง และวันนักขัตฤกษ์ และกำาหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก บริษัทจึงจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554 อาคารสินสาธร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีรถไฟฟ้าบี
ทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 14 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัท โดยในปี 2554 บริษัทได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2554 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ในปี 2547 เป็นต้นมาบริษทั มีนโยบายเพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยให้กรรมการตรวจ
สอบเป็นผู้รับมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ในปี 2554 บริษัทได้ดาำ เนินนโยบายปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
บริษทั ตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยจะได้เพิม่ รายละเอียดของเรือ่ งเพือ่ พิจารณา
เหตุผลความจำาเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

2.

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สำาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ.2554 บริษัทได้จัดประชุมจำานวน 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
และประชุมวิสามัญ 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมำา่เสมอ โดยบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วันซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ และเว็ปไซด์บริษัท โดยในแต่ละวาระมีความ
เห็นของกรรมการบริษัทประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น
โดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้
วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำาหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกำาหนด
จุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ลว่ งหน้าก่อนเวลาประชุม
2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ พร้อมการจัดให้มีของว่าง
เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่รอเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้ประธานเป็นผู้ทำาหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม
อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่วาระ โดยที่ประชุมเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ในปี 2554
มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำานวน 10 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์หลังจากการประชุมสิ้นสุดในวันที่
4 เมษายน 2554 และบริษัทได้นำาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็ปไซด์ของบริษัท
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแล
อย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำาข้อมูลภายในของ
บริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
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รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำาเป็น ไว้ในรายงานประจำาปี และแบบ 56-1 ต่อไป
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กำา หนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ า นั ก งานคณะกรรมการกำา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มหี น้าที่
เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ความสำาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สำาคัญ ได้แก่
คู่ค้า
: บริษัทมีการปฏิบัติและการให้บริการต่างๆ ต่อผู้จำาหน่ายหรือเต๊นท์รถมือสองตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการ
ปฏิบัติตามสัญญา
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็วตรงต่อเวลา
ชุมชน : บริษทั คำานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริษัท บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการพนักงาน เช่น การ
จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานร่วมงานกับบริษัท การให้พนักงานซ้อมหนีๆฟ และ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปีทุกปี รวมถึงด้านพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยจัดให้มี
การอบรมทั้งจัดขึ้นในบริษัท และส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทได้พัฒนาเว็บไซด์เพื่อรับข้อแนะนำา ร้องเรียน
แจ้งเบาะแสหรือสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อได้ที่ e-mail หรือ website

4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้ให้ความสำาคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สมำา่เสมอ และทันเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลเกีย่ วกับการดำาเนินงานและผลดำาเนินงาน ซึง่ ได้เปิดเผยทัง้ ในรายงานประจำาปี แบบรายงานประจำาปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (56-1) และเว็ปไซด์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
สำาหรับรายงานทางการเงิน สำาหรับปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำา
ปีที่มีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2554 บริษัทดังกล่าวจัดเป็นผู้สอบอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกลต. ทั้งนี้ สำาหรับ
งบการเงินสำาหรับปี 2554 ของบริษัทผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น
ของบริษัท นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถติดต่อคุณบุญชู วงศ์ภักดี Boonchu Wongpakdee นักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4400844 ต่อ 115

5.
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมีการการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็น
ดังนี้
สถานะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
2
5
กรรมการอิสระ
5
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ดังนั้น บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใดมีอำานาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไก
การถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงาน
บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝ่ายต่างๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม
เพื่อไม่ให้อำานาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงผู้เดียว
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นรวมกัน ณ วันที่ 5 มกราคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 5.54
ของหุ้นทั้งหมดจำานวน 1,342,349,708 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) แต่กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถือหุ้นรวมกัน ณ วันที่ 5 มกราคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของหุ้นจำานวน 1,342,349,708 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) นอกจากนี้บริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม และรัดกุม โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
และจากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าว ได้มีมติให้ ธ. นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้อง
ทำาคำาเสนอซื้อ (Whitewash) และบริษัทได้ดำาเนินการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วน
ภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จำานวน 4 ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีจำานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 33.33 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
ค่าตอบแทนกรรมการได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ ในระดับเดียว
กับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมทัง้ อยู่ในระดับทีส่ งู เพียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล
ค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
ภายหลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนิน
งานเป็นประจำา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมปี
2554 มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
5/5
12/12
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
4/5
3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
5/5
12/12
4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
5/5
11/12
5 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
5/5
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
5/5
7 นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
5/5
12/12
8. ดร. ถกล นันธิราภากร
5/5
4/4
9. นายสุรพล สติมานนท์
5/5
4/4
10. นายวราวุธ วราภรณ์
5/5
4/4
11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
4/5
2/4
12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
3/5
3/4
เลขานุการคณะกรรมการร่วมเข้าประชุม
1. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
5/5
(เลขานุการกรรมการบริษัท)
2. นายบุญชู วงศ์ภักดี
4/4
(เลขานุการกรรมการตรวจสอบ)
หมายเหตุ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
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คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วยในการ
กำากับดูแลกิจการของบริษทั โดยอำานาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในเรือ่ งโครงสร้างการจัดการ
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัท
จะพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผล
ประกอบการของบริษัท
บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้
กำาหนดภาระหน้าที่ อำานาจการดำาเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอกโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทได้ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดและ
มีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำาหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำา่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
การเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท และมีอำานาจควบคุมในเรื่องการกำาหนดนโยบายทางการเงินและการดำาเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
สำาคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ตำา่กว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำา่กว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิ
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รายการระหว่างกัน
ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยกเว้นรายการที่
ไม่ใช่ธรุ กิจปกติ ก็ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่าง
กันเป็นดังนี้ี
1.

2.

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
“ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)”)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
ผู้ถือหุ้นใหญ่

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
ไม่ได้ประกอบกิจการ

มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินกู้ยืมและยอดคงค้างอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)/บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (1)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำากัด
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)/บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (1)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ค่านายจ่ายล่วงหน้า
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
(1)

ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : บาท)
2554
2553
1,410,000,000
50,000,000
7,500,000
238,000,000

970,000,000
25,000,000
7,500,000
99,000,000

6,444,164,788

5,529,241,053

1,425,116,977
-

976,252,704

2,515,736
-

3,438,067

3,813,600
-

59,891
50,403

-

59,891

เดิมบริษัทฯกู้ยืมเงินจากบริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) แต่ในระหว่างปี 2554 ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สคิบ
จำากัด (มหาชน) ทำาให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯถูกโอนไปยังธนาคารธนชาต

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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3.

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

ค่านายหน้าจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าเช่าจ่าย

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกัน

1,185,925
318,750
3,284,435

1,712,774
340,736
9,026,161

68,956

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

188,324
334,831,246 247,665,498
2,367,528 11,883,760
176,000
211,200
-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

นโยบายการกำาหนดราคา
-

100,498,972
1,301,486
35,200

สำาหรับปี (หน่วย : บาท)
2554
2553

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็น
การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทน
ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขโดยคำานึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำาไรที่เหมาะสม
โดยบริษัท นำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
ผู้ถือหุ้นเเล้วแต่กรณี

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทน
ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขโดยคำานึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำาไรที่เหมาะสม
โดยบริษัท นำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
ผู้ถือหุ้นเเล้วแต่กรณี

รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็น
การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

ความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ

4.

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนได้มีการ
กำาหนดเงื่อนไขโดยคำานึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกำาไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณ
การจากการค่าเช่าในอัตราตลาดบวกด้วยอัตรากำาไรที่ได้กำาหนด ซึ่งเป็นอัตรากำาไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำาการพิจารณา
ทบทวนต้นทุนและอัตรากำาไรดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี โดยบริษัทนำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสม
ผลและความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเเล้วแต่กรณี

5.

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็นต้น บริษัทจะกำาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับ
ลูกค้าทัว่ ไป หรือกำาหนดโดยคำานึงถึงต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงบวกกำาไรทีเ่ หมาะสม ในส่วนของรายการระหว่างกันอืน่ บริษทั จะกำาหนด
เงือ่ นไขตามลักษณะการค้าทัว่ ไป โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ซึง่ จะต้องเป็นราคาและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม ทัง้ หมดนัน้ เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ต้องดำาเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
โดยบริษัท จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมตั ริ ายการระหว่างกันนัน้ เพือ่ นำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ
ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง
หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

6.

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
สำาหรับแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การทำารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และเป็นไปตามมาตรการ
หรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
งบการเงิน
(1) ผู้สอบบัญชี
ปี
2554
2553
2552
(2)

ชื่อผู้สอบบัญชี
นางรัตนา จาละ
นางสาวปราณีย์ ผลงาม
นางสาวปราณีย์ ผลงาม

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่
3734
4987
4987

บริษัทผู้สอบบัญชี
บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
บจ. สหการบัญชี พี เค เอฟ
บจ. สหการบัญชี พี เค เอฟ

รายงานการสอบบัญชี
รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินปี 2552-2554 ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้จัด
ทำาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทาำ ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
•
ผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
ปี 2552 ช่วงไตรมาสสุดท้ายแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมเริม่ มีสญั ญาณในการฟืน้ ตัวและปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ จากช่วงครึง่ ปีแรก
ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจในประเทศจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง แต่บริษัท
มีการปล่อยสินเชื่อขยายตัวตามแผนธุรกิจที่ได้วางแผนไว้อย่างรัดกุมภายใต้การสนับสนุนทางการเงินและการดำาเนินธุรกิจจากธนาคาร
นครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) ประกอบกับการขยายสาขาไปยังภูมิภาค ทำาให้บริษัทมีสินเชื่อรวมจำานวน 6,705.17 ล้านบาท รายได้รวม
จำานวน 624.38 ล้านบาทและมีกำาไรสุทธิจำานวน 109.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำาไรสุทธิที่เกิน 100 ล้านบาทเป็นครั้งแรก
ในปี 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายการดำาเนินธุรกิจและเป็นปีที่มีความสำาคัญต่อการเติบโตของบริษัทเนื่องจากมีการปรับ
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) มาเป็นธนาคาร ธนชาต จำากัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าจะเป็นการปรับ
เปลี่ยนครั้งสำาคัญแต่บริษัทก็ยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินและการบริหารจัดการจากธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ซึ่งทำาให้
บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการดำาเนินธุรกิจให้กับบริษัท ประกอบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและในส่วนภูมิภาค ทำาให้บริษัทมีสินเชื่อรวมจำานวน 9,366.26 ล้านบาท
รายได้รวมจำานวน 833.43 ล้านบาทและมีกำาไรสุทธิจำานวน 204.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำาไรสุทธิที่เกิน 200 ล้านบาทเป็นครั้งแรกเช่น
กัน ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้กำาไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 86.52 มาจากการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมนั่นเอง
สำาหรับปี 2554 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) ในช่วงปลายปีทำาให้ธนาคารธนชาต จำากัด
(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นจาก ร้อยละ 48.35 เป็นร้อยละ 65.18 ซึ่งยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทเป็นอย่างดี ทำาให้การ
ขยายตัวของสินเชือ่ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตามแม้วา่ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี บริษทั จะได้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยในพืน้ ทีภ่ าค
กลางและกรุงเทพมหานครและส่งผลกระทบกับลูกค้าของบริษทั ทัง้ ในด้านการผ่อนชำาระและการปล่อยสินเชือ่ บ้าง แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็น
จำานวนเงินที่ไม่มีนัยสำาคัญ จึงทำาให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีสินเชื่อรวมจำานวน
12,178.88 ล้านบาท รายได้รวมจำานวน 1,121.09 ล้านบาทและมีกำาไรสุทธิจาำ นวน 204.87 ล้านบาท
รายได้

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวม 624.38 ล้านบาทโดยมาจากดอกผลจากการให้เช่าซื้อและเช่าการเงินซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท
จำานวน 523.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.82 ของรายได้รวม นอกจากนี้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำานวน 40.92 ล้านบาท
และรายได้อื่นๆ จำานวน 60.10 ล้านบาท
สำาหรับปี 2553 บริษัทมีรายได้รวม 833.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.48 เป็นผลมาจากการ
ขยายสาขาไปยังภูมิภาคเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ทำาให้ยอดลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจาก 6,705.17 ล้านบาทใน
ปี 2552 เป็น 9,366.26 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 2,661.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 ซึ่งฐานสินเชื่อที่ขยายตัวนี้ส่งผลให้รายได้
ดอกผลเพิ่มขึ้นนั่นเอง
44
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รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจำานวน 711.18 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.34 ของรายได้รวม
ในปี 2553 อัตราดอกเบี้ยรับอยู่ที่ร้อยละ 8.60 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.88 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงินลดลงดังนัน้ บริษทั จึงได้เพิม่ สัดส่วนสินเชือ่ เพือ่ การพาณิชย์ซงึ่ มีอตั ราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าการให้สนิ เชือ่ สำาหรับรถยนต์นงั่ ทำาให้บริษทั
มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.61 ใกล้เคียงกับปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 3.62
ปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 1,121.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 287.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.52
จากการขยายฐานสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 2,812.63 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 36.27)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2554 ของบริษัทยังคงมาจาก รายได้ดอกผลจากการเช่าซื้อและเช่าทางการเงินจำานวน 977.18
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87.17 ของรายได้รวม และมาจากรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการจำานวน 63.56 ล้านบาทและรายได้อนื่ จำานวน
80.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.67 และร้อยละ 7.16 ตามลำาดับ
สัดส่วนรายได้ดอกผลต่อรายได้อื่นของบริษัทปี 2554 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2554
รายได้ดอกผล รายได้อื่น
เช่าการเงิน 12.83%
0.94%
รายได้ดอกผล
จากการให้เช่าซื้อ
86.23%

ปี 2553
รายได้ดอกผล
เช่าการเงิน
1.12%

รายได้อื่น
14.66%
รายได้ดอกผล
จากการให้เช่าซื้อ
84.22%

ปี 2552
รายได้ดอกผล
เช่าการเงิน
1.03%

รายได้อื่น
16.18%
รายได้ดอกผล
จากการให้เช่าซื้อ
82.79%

ค่าใช้จ่าย
ปี 2552 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำานวน 220.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 175.03 ล้านบาท หนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 71.79 ล้านบาทและภาษีเงินได้จำานวน 47.85 ล้านบาท
ในปี 2553 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำานวน 349.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 164.66 ล้านบาท
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญจำานวน 40.34 ล้านบาทและภาษีเงินได้จาำ นวน 74.99 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน อยู่ที่ 349.24 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 129.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.59 เมื่อเทียบกับปี 2552 จากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีความผันผวน
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2553 บริษัทได้หาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นซึ่งไม่มีหลักประกันเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทโดยการ
กู้ ยื ม เงิ น ในรู ป ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ชำ า ระคื น เมื่ อ ทวงถามจากบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง มี ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ตำ า่ กว่ า กู้ จ ากสถาบั น การเงิ น
เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มีกาำ ไรและสมำา่เสมอ ทำาให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากร้อยละ 5.26 ในปี 2552 มาอยู่ที่
ร้อยละ 4.99 ในปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับปี 2553 มีจำานวน 164.66 ล้านบาทลดลงจากปี 2552 จำานวน 10.37 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.92 จากการดำาเนินงานที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 2553 จำานวน 40.34 ล้านบาทลดลงจากปี 2552 จำานวน 21.78 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 43.81 จากนโยบายการติดตามดูแลสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
สำาหรับปี 2554 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจำานวน 538.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 148.01 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 126.09 ล้านบาทและภาษีเงินได้จำานวน 103.18 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2554 มีจำานวน 538.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.32 เมื่อเทียบกับ
ปี2553 โดยการเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัทและอีกส่วนหนึ่งมาจาก
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสูงขึ้นในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2554 บริษัทยังคงหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินตำา่เพื่อ
รักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มีความสามารถในการทำากำาไรอย่างสมำา่เสมอ ทำาให้อัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยในปี 2554
อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.04
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำาหรับปี 2554 มีจาำ นวน 148.01 ล้านบาทลดลงจากปี 2553 จำานวน 16.65 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 10.11 จากผลขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทมีผลขาดทุนน้อยลงจากปี 2553 จำานวนประมาณ 15 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี 2554 มีจำานวน 126.09 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 85.74 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 212.57 จากนโยบายการตั้งสำารองหนี้สูญเพิ่มเติมและผลกระทบจากเหตุการณ์นำา้ท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ของบริษัท
บางส่วน โดยบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวด้วยการผ่อนผันการชำาระค่างวดเป็นเวลา 3 งวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่าย
ในการชำาระล่าช้า แต่ในการนับอายุหนี้คงค้างบริษัทฯยังคงนับอายุต่อเนื่องจากสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2555
กำาไรสุทธิ

กำาไรสุทธิ
อัตรากำาไรสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

2554
ล้านบาท
204.87
18.27
8.78
5.74
3.04

2553
ล้านบาท
204.20
24.50
8.60
4.99
3.61

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
0.67
(6.23)
0.18
0.75
(0.57)

ปี 2554 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 204.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำานวน 0.67 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 แต่หากพิจารณา
อัตรากำาไรสุทธิของบริษัทในปี 2554 จะพบว่าลดลงจากปี 2553 จำานวนร้อยละ 6.23 ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่แคบลงในปี 2554 และ
ถึงว่าแม้อัตราดอกเบี้ยรับของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แต่อัตราดอกเบี้ยจ่ายมีการปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินสูงขึ้นในปี 2554 ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยในตลาดการเงินปี 2553 ประกอบกับผลกระทบจากเหตุการณ์นำา้ท่วมใน
ช่วงปลายปีทำาให้บริษัทมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตรากำาไรสุทธิลดลง
อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าการปรับโครงสร้างในการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินที่ตำา่และผลกระทบจากเหตุการณ์
นำา้ท่วมในช่วงปลายปีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ในปี 2555 จะทำาให้บริษัทสามารถรักษาระดับกำาไรสุทธิ ให้อยู่ ในระดับที่ ใกล้เคียงกับ
ที่ปีผ่านมาได้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสินทรัพย์รวม(%)
สินทรัพย์รอการขาย

2554
ล้านบาท
12,353.79
12,051.84
127.05
97.55
14.35

2553
ล้านบาท
9,549.46
9,246.32
119.95
96.83
36.56

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
2,804.33
29.37
2,805.52
30.34
7.10
5.92
0.72
0.74
(22.21)
(60.75)

โครงสร้ า งของสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก คื อ ลู ก หนี้ เ ช่ า ซื้ อ โดย ณ ปี 2553 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมอยู่ ที่
9,549.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.70 เมื่อเทียบกับปี 2552 จากการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ) ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทโดยคิดเป็นร้อยละ 96.83 ของสินทรัพย์รวมปี 2553 และร้อยละ 96.68 ของสินทรัพย์รวมปี 2552
สำาหรับปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำานวน 12,353.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.37 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากการ
ขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.55 ของสินทรัพย์รวม
ของบริษัท
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คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ
ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ในปี 2554 ปี 2553 และปี 2552 มี จำ า นวนเท่ า กั บ 12,051.83 ล้ า นบาท
9,246.32 ล้านบาท และ 6,609.29 ล้านบาทตามลำาดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

ปี 2554
14,243,112,226
(1,887,556,372)
12,355,555,855
(303,720,402)
12,051,835,453

ปี 2553
10,904,216,699
(1,447,577,413)
9,456,639,286
(210,323,364)
9,246,315,922

ปี 2552
7,840,540,739
(1,052,249,880)
6,788,290,859
(178,999,599)
6,609,291,260

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหลังหักรายได้ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ระยะเวลาที่ค้างชำาระ
จำานวนราย
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้ ยอดลูกหนี้หลังหัก ค่าเผื่อหนี้
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกผลเช่าซื้อ สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ ดอกผลเช่าซื้อ และหลักประกัน
บาท
บาท
บาท
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
17,028
1.00%
8,747,857
692,060
6,921
ค้างชำาระ 1 งวด
3,540
1.00%
1,559,813
116,858
1,169
ค้างชำาระ 2-3 งวด
3,781
2.00%
1,581,599
114,038
2,281
ค้างชำาระ 4-6 งวด**
531
20.00%
224,791
224,791
44,958
ค้างชำาระ 7-12 งวด
148
50.00%
82,759
82,759
41,379
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
225
100.00%
123,003
123,003
123,003
ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
79
1-100.00%
35,733
35,733
35,733
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินที่อาจเรียก
เก็บไม่ได้
48,276
รวม
25,332
12,355,555
1,389,242
303,720
ระยะเวลาที่ค้างชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
ค้างชำาระ 2-3 งวด
ค้างชำาระ 4-6 งวด**
ค้างชำาระ 7-12 งวด
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
รวม

จำานวนราย

15,039
2,775
2,323
204
64
258
123
20,786

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้ ยอดลูกหนี้หลังหัก ค่าเผื่อหนี้
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกผลเช่าซื้อ สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ ดอกผลเช่าซื้อ และหลักประกัน
บาท
บาท
บาท
1.00%
7,120,980
527,956
5,280
1.00%
1,150,956
78,200
782
2.00%
875,447
46,747
935
20.00%
109,118
109,118
21,823
50.00%
37,270
37,270
18,635
100.00%
117,880
117,880
117,880
1-100.00%
44,988
44,988
44,988
9,456,639
962,159
210,323
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ระยะเวลาที่ค้างชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
ค้างชำาระ 2-3 งวด
ค้างชำาระ 4-6 งวด
ค้างชำาระ 7-12 งวด
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
รวม

จำานวนราย

11,323
2,289
2,019
239
104
304
102
16,380

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
อัตราร้อยละ
ยอดลูกหนี้ ยอดลูกหนี้หลังหัก
ของค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกผลเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ ดอกผลเช่าซื้อ และหลักประกัน
พันบาท
พันบาท
1.00%
5,025,370
405,573
1.00%
782,513
48,003
2.00%
685,730
34,900
20.00%
116,718
5,165
50.00%
45,469
45,469
100.00%
105,845
105,845
1-100.00%
26,646
26,646
6,788,291
671,601

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
พันบาท
4,056
480
698
***18,540
22,735
105,844
26,646
178,999

หมายเหตุ: การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้างชำาระตั้งแต่ 4 งวด ขึ้นไป และลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่หักหลักประกัน

ในปี 2553 บริษัทมีการตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 210.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50
เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 179.00 ล้านบาท
ในปี 2554 บริษัทมีการตั้งสำารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำานวน 303.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.40 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 44.41 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้และผลกระทบจาก
เหตุการณ์นำา้ท่วมในช่วงปลายปี
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจำาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำาพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้และผู้คำา้ประกันชำาระหนี้
ให้บริษัทฯและบริษัทฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับคดีให้เป็นไปตามคำาพิพากษาได้ การตัดจำาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนำาไปลดค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่นสำาหรับในปี 2554 2553 และ 2552 บริษัทตัดหนี้สูญเป็นจำานวน 32.68
ล้านบาท 9.01 ล้านบาทและ 13.88 ล้านบาทตามลำาดับ
จากตารางข้างต้นจะพบว่าลูกหนี้หลังจากหักดอกผลที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ในปี 2554 2553 และ 2552 ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้ปกติที่ค้างชำาระไม่เกิน 3 งวดรวมจำานวนเงิน 11,889.27 ล้านบาท 9,147.38 ล้านบาทและ 6,493.61 ล้านบาทตามลำาดับคิดเป็น
ร้อยละ 96.23 96.76 และ 95.66 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมตามลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผ่านมาอยู่ใน
ระดับปกติทั่วไป
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
ค้างชำาระ 2-3 งวด
รวม
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ปี 2554 (หน่วย : บาท)
ยอดลูกหนี้
อัตราส่วน
ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ ค่าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
มูลค่าลูกหนี้ หลังหักรายได้ ของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
จากสัญญาเช่า
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
123,063,857
98.59%
8,155,084
1%
81,551
3,269,117
1.41%
375,243
1%
3,752
805,535
1%
127,138,509
100.00%
8,530,327
85,303
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(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
รวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
รวม

ปี 2553 (หน่วย : บาท)
ยอดลูกหนี้
อัตราส่วน
ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ ค่าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
มูลค่าลูกหนี้ หลังหักรายได้ ของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
จากสัญญาเช่า
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
118,314,180
98.59%
7,700,374
1%
77,004
1,708,004
1.41%
1%
120,022,184
100.00%
7,700,374
77,004

(หน่วย : บาท)
ปี 2552 (หน่วย : บาท)
ยอดลูกหนี้
อัตราส่วน
ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ ค่าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
มูลค่าลูกหนี้ หลังหักรายได้ ของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
จากสัญญาเช่า
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
95,038,440
99.05%
6,728,075
1%
67,281
908,466
0.95%
1%
95,946,906
100.00%
6,728,075
67,281

ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษั ท ฯตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สำ า หรั บ ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช่ า ซื้ อ และสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ตามผลขาดทุ น โดยประมาณ
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชำาระไม่เกินกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และสำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่
หักหลักประกันเช่นกัน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส่วนเกินเผือ่ หนีท้ อี่ าจเรียกเก็บไม่ได้และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดย ณ สิ้นปี 2554 2553 และ 2552 บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) จำานวน 466.29 ล้านบาท 309.26 ล้านบาทและ 294.68 ล้านบาทตามลำาดับ และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน 303.73
ล้านบาท 210.32 ล้านบาทและ 179.00 ล้านบาท ตามลำาดับ
ในปี 2554 2553 และ 2552 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 65.14 ร้อยละ 68.01 และ ร้อยละ 60.74 ของยอด
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามลำาดับ ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เข้มงวด บริษัทเชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
หนี้สินรวม

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

2554
ล้านบาท
10,231.64
2,567.42
7,497.79
166.43

2553
ล้านบาท
8,269.79
1,356.75
6,804.76
108.28

2552
ล้านบาท
5,686.43
1,178.47
4,437.71
70.25
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บริษัทมีหนี้สินรวมปี 2554 2553 และ 2552 เป็นจำานวนเงิน 10,231.64 ล้านบาท 8,269.79 ล้านบาท และ 5,686.43
ล้านบาท ตามลำาดับ โดยหนี้สินรวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.72 จากปี 2553 ส่วนในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.43 จาก
ปี 2552 ซึ่งจะเห็นได้ว่าหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต ามการเพิ่ ม ขึ้ น ของหนี้ สิ น จะอยู่ ใ นอั ต ราที่ ล ดลงเนื่ อ งจากบริ ษั ท นำ า เงิ น ทุ น ที่ ไ ด้ จากการดำ า เนิ น งาน
บางส่วนมาปล่อยสินเชื่อควบคู่ไปกับการจัดหาเงินกู้ยืม โดย ณ สิ้นปี 2554 หนี้สินรวมของบริษัท ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินกู้ยืม
ระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี จำานวน 2,567.42 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 7,497.79 ล้านบาท
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นอื่ น ประกอบด้ ว ยรายการหลั ก ดั ง นี้ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลค้ า งจ่ า ย ค่ า เบี้ ย ประกั น รถยนต์ ข องลู ก หนี้
ค้างจ่ายเงินโอนรอตัดบัญชี โดยปี 2554 มีจำานวน 166.43 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 58.15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,149.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำานวน 222.23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.97 เป็นผลมาจากกำาไรสุทธิ 109.48 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2551 ตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2552 เมื่ อวั น ที่ 9 เมษายน 2552 มี ม ติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราหุ้ น ละ 0.065 บาทจำ า นวน
666,494,046 หุ้นเป็นจำานวนเงิน 43.32 ล้านบาท
ในเดือนกันยายน 2552 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำานวน
266,666 หุ้ นมู ล ค่ า หุ้ น ละ 1 บาท บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ รั บ ชำ า ระกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว เสร็ จ เมื่ อวั น ที่ 13 ตุ ลาคม
พ.ศ. 2552
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จำ า นวน 155,802,594 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ รั บ ชำาระกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ล้ ว เสร็ จ เมื่ อวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 822,593,906 บาท
สำาหรับปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,279.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำานวน 130.17 ล้านบาทหรือเพิ่ม
ขึ้ น ร้ อ ยละ11.32 เป็ น ผลมาจากกำ า ไรสุ ท ธิ 204.20 ล้ า นบาท บริ ษั ท ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลสำ า หรั บ ผลการดำ า เนิ น งานของปี 2552
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท จำานวน 822,593,906
หุ้นเป็นจำานวนเงิน 74.03 ล้านบาท
เมื่ อวั น ที่ 4 เมษายน 2554 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจำ า ปี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจำ า นวน
82.3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 82.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 822.6 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 822.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวน 904.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 27 เมษายน 2554
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจำ า ปี ผู้ ถื อ หุ้ น ยั ง ได้ อ นุ มั ติ จั ด สรรกำ า ไรสุ ท ธิ ป ระจำ า ปี 2553 โดยให้ จั ด สรรเป็ น สำ า รองตาม
กฎหมายจำ า นวน 10.2 ล้ า นบาท และจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น เงิ น สดในอั ต ราหุ้ น ละ 0.03 บาท และจ่ า ยปั น ผลเป็ น
หุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวน 82.3 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล
ในอัตรารวมหุ้นละ 0.13 บาท
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำาหน่ายออกจำานวน 56 หุ้น คิดเป็นเงิน 56 บาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากเดิม 904.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 1,809.7 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 1,809.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 904.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (1:1) ในราคาหุ้นละ 1.52 บาท
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่รวมจำานวน 437.4 ล้านหุ้น ทำาให้บริษัทฯมีทุนชำาระแล้วเพิ่มจากเดิมอีกจำานวน 437.4 ล้านบาทเป็น
1,342.3 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มจากเดิม 227.49 ล้านบาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
โดย ภาพรวมในปี 2554 บริษัทมีจำานวนส่วนของผู้ถือหุ้น2,122.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำานวน 842.48 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 65.84 มาจากการเพิ่มทุนระหว่างปีจาำ นวน 664.99 ล้านบาท (รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น) กำาไรประจำาปีจำานวน 204.87 ล้านบาท
และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำานวน 24.68 ล้านบาท
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

2554
ล้านบาท
(1,989.52)
3.00
1,988.17
1.65

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2553
ล้านบาท
(2,093.11)
(21.84)
2.121.00
6.04

ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ 1.62 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากปี 2553 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิ 6.04 ล้านบาท จากตาราง
ข้างต้นจะพบว่า ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน 1,989.52 ล้านบาทจากการการให้สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งใก้
เคียงกับปี 2553 ที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน 2,093.11 ล้านบาท เนื่องจากการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อเช่นกัน
สำาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2554 มีเงินสดสุทธิได้มาจำานวน 1,988.17 ล้านบาทซึ่งได้มาจากการจัดหาเงินโดย
การกู้ยืมและการเพิ่มทุนระหว่างปีไม่แตกต่างจากปี 2553 ที่มีถ้าเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินซึ่งมีจำานวน 2,121.00 ล้าน
บาท
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว บริษัทยังมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแหล่งเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552-2554 มีดังนี้
รายการ

2554
จำานวนเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น *
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
จำานวนเงิน

2,122.15

สัดส่วน
(%)
17.41

5,573.02
0
4,492.19
10,065.21
12,187.36

45.73
0
36.86
82.59
100.00

2552
จำานวนเงิน

1,279.67

สัดส่วน
(%)
13.55

1,149.50

สัดส่วน
(%)
16.99

3,933.08
0
4,228.43
8,161.51
9,441.18

41.66
0
44.79
86.45
100.00

2,988.68
0
2,627.51
5,616.19
6,765.69

44.17
0
38.84
83.01
100.00

หมายเหตุ : (*)

พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี และหุ้นกู้ที่ครบกำาหนด
ชำาระใน 1 ปี
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำาเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี, เจ้าหนี้สรรพากร,
เงินทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ

เงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาำ นวนรวม 10,065.21 ล้านบาทโดยมีกำาหนดการจ่ายชำาระคืนดังนี้
กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
5,573.02
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
4,144.99
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
347.20
เกินกว่า 3 ปี
0.00
รวม
10,065.21
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เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่รวมลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำาเนินคดี บริษัท
จะมีค่างวดที่ครบกำาหนดชำาระ ดังนี้
ค่างวดที่ได้รับจากลูกหนี้
เช่าซื้อ
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ภายใน 1 ปี
5,066.82
54.28
5,121.10
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
4,100.28
31.02
4,131.30
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
3,009.68
24.26
3,033.94
เกินกว่า 3 ปี
1,525.40
35.59
1,560.99
รวม
13,702.18
145.15
13,847.33
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัทมีหนี้เงินกู้ที่ครบกำาหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
ระยะสั้น) จำานวน 5,573.02 ล้านบาทและมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระคืนเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จำานวน 4,144.99
ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่างวดที่ถึงกำาหนดชำาระของลูกหนี้ภายใน 1 ปี จำานวน 5,121.10 ล้านบาทและค่างวดที่
ครบกำาหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จำานวน 4,141.30 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะชำาระเงินกู้
ที่ครบกำาหนดภายใน 1 ปี สำาหรับเงินกู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระคืนภายใน 1 ปีนั้นประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมในรูป
ตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการชำาระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและยังคงรักษาระดับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
รับและดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
•

ข้อมูลอื่น
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี
2552 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทจำานวน 822,593,906 หุ้นเป็นจำานวนเงิน 74.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.62 ของกำาไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐาน และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2553
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี
2553 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวน 82.3
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.13 บาท

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำานวน 400,000 บาทต่อปี
2.
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000 บาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำาปี 2554 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังใน
การเลือกใช้นโยบายบัญชีและการประมาณการที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการถือปฏิบัติอย่างสมำา่เสมอและ
และประมาณการดีที่สุดในการจัดทำารวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำา
ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิผล
เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจน
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั สำาหรับปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความเชือ่ ถือได้โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลัก
ฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การใช้และประมาณ
การเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระสำาคัญซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ทำาขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ าำ เสนอ
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในระหว่าง
ปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำาและนำาเสนอ
งบการเงินนี้

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2555
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รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำา้ประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
2553

หมายเหตุ

2554

7
8

20,211,582
4,320,245,148

18,559,390
3,225,001,394

9
12

46,371,618
13,286,840
14,351,058
11,726,026
4,426,192,272

40,840,639
9,855,162
36,558,160
3,222,196
3,334,036,941

13

30,744,294

38,769,602

8

7,731,590,305

6,021,314,528

9

80,681,587
188,697
19,326,498
45,163,284
7,876,895
12,024,891
7,927,596,451
12,353,788,723

79,104,545
217,461
19,326,498
47,193,672
9,088,939
408,262
6,215,423,507
9,549,460,448

14
15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการหนี้สิน - สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
2553

หมายเหตุ

2554

17
17

1,425,116,177
200,000,000

976,252,704
-

18
18
19

295,500,000
646,800,000
49,560,447

131,500,000
249,000,000
25,916,951

20
20

2,498,925,066
506,676,400

2,079,635,507
496,694,400

21

2,124,899
51,755,487
52,400,432
5,728,858,908

2,636,376
40,351,313
34,083,983
4,036,071,234

21

3,907,113

5,287,216

20
20
22

3,945,239,722
546,947,000
6,685,272
4,502,779,107
10,231,638,015

3,449,605,547
778,823,400
4,233,716,163
8,269,787,397

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,809,706,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(2553: หุ้นสามัญ 822,593,906 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
(2553: หุ้นสามัญ 822,593,906 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
2553

หมายเหตุ

2554

23

1,809,706,480

822,593,906

23
23

1,342,349,708
319,888,163

822,593,906
92,390,000

24

45,607,814
414,305,023
2,122,150,708
12,353,788,723

35,357,814
329,331,331
1,279,673,051
9,549,460,448

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่า - ลูกหนี้อื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน
สินทรัพย์ดาำ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

2554

(หน่วย: บาท)
2553

308,052,674

279,187,298

7,687,576
126,085,337
(7,402,367)
647,813
28,764
3,976,309
(977,176,992)
538,939,861

7,157,576
40,346,202
(214,411)
8,809,690
(40,584)
(711,178,478)
349,237,266

838,975

(26,695,441)

(3,015,313,670) (2,734,641,406)
(7,286,959)
(23,838,922)
(3,431,678)
(2,789,794)
29,609,469
(35,238,757)
(5,642,880)
4,003,293
(988,619)
102,615
25,091,796
6,506,412
18,316,449
13,777,618
(2,958,807,117) (2,798,814,382)
1,061,064,732
768,222,389
(91,778,637)
(62,521,762)
(1,989,521,022) (2,093,113,755)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำา้ประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำาระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมายเหตุ

2554
8,025,308
(4,360,145)
(659,000)
3,006,163

(หน่วย: บาท)
2553
(17,086,006)
(2,938,863)
(2,660,000)
841,122
(21,843,747)

648,863,473
(35,121,486)
561,800,000
213,400,000
3,830,000,000 4,710,000,000
(3,136,970,665) (2,342,953,196)
(1,891,580)
(2,145,708)
664,994,631
(24,677,874)
(74,033,452)
(553,950,934) (348,144,861)
1,988,167,051 2,121,001,297
1,652,192
6,043,795
18,559,390
12,515,595
20,211,582
18,559,390
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กำาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น - หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำาไรสำาหรับปี

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2553

2554
966,669,278
10,507,714
63,558,718
80,352,618
1,121,088,328

701,950,594
9,227,884
59,377,387
62,871,776
833,427,641

31,466,735
116,543,721
126,085,337
274,095,793

48,282,064
116,374,811
40,346,202
205,003,077

846,992,535
(538,939,861)
308,052,674
(103,182,811)
204,869,863

628,424,564
(349,237,266)
279,187,298
(74,985,438)
204,201,860

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี:

-

-

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

204,869,863

204,201,860

0.21

0.23

กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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25
25
11, 25

26

27

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย: บาท)
กำาไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว
ที่ออกและ
หุ้นสามัญ
-สำารอง
ยังไม่ได้
ชำาระแล้ว
ตามกฎหมาย
จัดสรร

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
สำารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

822,593,906
822,593,906

92,390,000
92,390,000

25,137,814
10,220,000
35,357,814

209,382,923 1,149,504,643
(10,220,000)
(74,033,452) (74,033,452)
204,201,860 204,201,860
329,331,331 1,279,673,051

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 3)
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23)
สำารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23 และ 28)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

822,593,906

92,390,000

35,357,814

329,331,331 1,279,673,051

437,496,468
82,259,334
1,342,349,708

227,498,163
319,888,163

- (2,708,963) (2,708,963)
- 664,994,631
10,250,000 (10,250,000)
- (106,937,208) (24,677,874)
- 204,869,863 204,869,863
45,607,814 414,305,023 2,122,150,708

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทยโดยมีธนาคาร
ธนชาต จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่และมีบริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (เดิมมีธนาคารนครหลวงไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่)
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อลิสซิ่ง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี และ
ชั้น 14 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน
ตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
ฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กำาไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

62

รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจาก
พนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนีส้ นิ เกีย่ วกับผลประโยชน์ของพนักงานเนือ่ งจากเกษียณอายุ โดยใช้การ
คำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
บริ ษั ท ฯได้ เ ปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ดั ง กล่ า วในปี ปั จ จุ บั น และรั บ รู้ ห นี้ สิ น ในช่ ว งที่ เ ปลี่ ย นแปลงโดยบั น ทึ ก ปรั บ กั บ
กำาไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทาำ ให้บริษัทฯมีกำาไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลงเป็นจำานวน
2.7 ล้านบาท ซึง่ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทาำ ให้กำาไรสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจำานวน 3.98 ล้านบาท หรือกำาไรต่อหุ้นลด
ลง 0.004 บาทต่อหุ้น
4.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสาำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21
ฉบับที่ 25

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะ เจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่กำาหนด ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาถือปฏิบัติ
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นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงินตามเกณฑ์คงค้างดังนี้
สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู้รายได้โดยวิธีผลรวมจำานวนตัวเลข
สัญญาทีเ่ กิดขึน้ หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรูร้ ายได้ตามวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective interest method)
บริษัทฯหยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้ค้างชำาระค่างวดเกินกำาหนด 3 งวดนับจากวันครบกำาหนด
ชำาระ การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชำาระหนี้ที่ค้างเกินกำาหนดชำาระ
ดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่าซือ้ รับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบีย้ ทีผ่ จู้ าำ หน่ายรถยนต์ให้กบั ลูกค้า ซึง่ จะทยอยรับรูร้ าย
ได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ
ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
5.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก) ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหน้า ค่าอากรแสตมป์)
สำาหรับสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่ทำาขึ้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
และแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา และจะ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวนเมื่อลูกหนี้ค้างชำาระเกินกว่า 3 งวด
รายได้ดอกเบีย้ จากการให้เช่าซือ้ /เช่าการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กิดขึน้
เมื่อเริ่มแรก

5.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

5.4

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่า การเงินคงค้างสุทธิจากยอด
คงเหลือของรายได้ทางการเงินทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ซึง่ แสดงสุทธิจากค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เริม่ แรกจากการให้เช่าซือ้ และ
เช่าการเงินรอตัดบัญชี

5.5

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ฯตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำาหรับลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจ
จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชำาระไม่เกินกว่า 3 งวดจะพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่า
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญโดยไม่หกั หลักประกัน และสำาหรับลูกหนีต้ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ โดยไม่หักหลักประกัน
ร้อยละ
ลูกหนี้ปกติและค้างชำาระไม่เกิน 1 งวด
1
ลูกหนี้ค้างชำาระ 2-3 งวด
2
ลูกหนี้ค้างชำาระ 4-6 งวด
20
ลูกหนี้ค้างชำาระ 7-12 งวด
50
ลูกหนี้ค้างชำาระเกิน 12 งวด
100
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หนีส้ ญู และหนีส้ งสัยจะสูญรับรูใ้ นส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทั ฯมีนโยบายตัดจำาหน่ายลูกหนี้
ออกจากบัญชีเมือ่ ศาลมีคาำ พิพากษาตัดสินให้ลกู หนีแ้ ละผูค้ าำ ป้ ระกันชำาระหนี้ให้บริษทั ฯและบริษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับ
คดีให้เป็นไปตามคำาพิพากษาได้ การตัดจำาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนำาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึก
ในส่วนของรายได้อื่น
5.6

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า
กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อ
มีการจำาหน่าย

5.7

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่
การด้อยค่า (ถ้ามี)

5.8

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึกด้วยราคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

5.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คาำ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
อาคารชุด
- 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารชุด
- 5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์
- 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง/ก่อสร้าง
บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วน
ของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้เริ่มแรก สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษทั ฯตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทฯและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผน
และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
5.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริษทั ฯในฐานะผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำา่กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าระยะยาวเพือ่ เช่าทรัพย์สนิ โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนอืน่ ของบริษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั
คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าตำาก่ ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
ค) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน)
บริษทั ฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน
บริษัทฯคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรก บริษัทฯเลือก
รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับ
กำาไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน
5.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.16 ภาษีเงินได้
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาำ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำานวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการทีส่ าำ คัญ
มีดังนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงิน
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้ โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

7.

8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
เงินสด
1,001
223
เงินฝากธนาคาร
19,211
18,336
รวม
20,212
18,559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 2.00 ต่อปี (2553: ร้อยละ
0.25 ถึง 0.90 ต่อปี)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ที่ทำาสัญญาก่อนปี พ.ศ. 2551
ลูกหนี้ที่ทำาสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
รวม
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (2)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)

ภายใน 1 ปี (1)

2554
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
มากกว่า 1 ปี

62,026
5,535,734
5,597,760
(980,333)
(297,182)
4,320,245

71
8,645,281
8,645,352
(907,224)
(6,538)
7,731,590

(หน่วย: พันบาท)
รวม
62,097
14,181,015
14,243,112
(1,887,557)
(303,720)
12,051,835

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ที่ทาำ สัญญาก่อนปี พ.ศ. 2551
ลูกหนี้ที่ทาำ สัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
รวม
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (2)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)

8.2

ภายใน 1 ปี (1)

(หน่วย: พันบาท)

2553
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
มากกว่า 1 ปี

231,962
3,931,393
4,163,355
(732,556)
(205,798)
3,225,001

รวม

40,381
6,700,481
6,740,862
(715,022)
(4,525)
6,021,315

272,343
10,631,874
10,904,217
(1,447,578)
(210,323)
9,246,316

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 36 ถึง 60 เดือน และมี
กำาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบีย้ คงทีต่ ลอดอายุสญั ญา จำานวนเงินทีถ่ งึ กำาหนดจ่ายตามสัญญาของลูกหนีต้ าม
สัญญาเช่าซื้อ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2554
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา
(1)
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
5,597,760 8,611,158
34,194 14,243,112
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
(980,333)
(906,238)
(986) (1,887,557)
มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำา่ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญา
4,617,427 7,704,920
33,208 12,355,555
(1)

รวมลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญา
หัก: รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำา่ที่ลูกหนี้ต้องจ่าย
ตามสัญญา
(1)
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2553
จำานวนเงินที่ถึงกำาหนดชำาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี (1)
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
4,163,355 6,723,210
17,652 10,904,217
(732,556)
(714,391)
(631) (1,447,578)
3,430,799

6,008,819

17,021

9,456,639

8.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2554
ยอดลูกหนี้
หลังรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
ค่าเผื่อหนี้
(1)
อายุหนี้ค้างชำาระ
จำานวนสัญญา
การเงินรอรับรู้
หลักประกัน
จะสูญ
สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
17,028
8,747,857
692,060
1%
6,921
ค้างชำาระ 1 งวด
3,540
1,559,813
116,858
1%
1,169
ค้างชำาระ 2-3 งวด
3,781
1,581,599
114,038
2%
2,281
ค้างชำาระ 4-6 งวด
531
224,791
224,791
20%
44,958
ค้างชำาระ 7-12 งวด
148
82,759
82,759
50%
41,379
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
59
31,331
31,331
100%
31,331
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
166
91,672
91,672
100%
91,672
รวม
25,253
12,319,822
1,353,509
219,711
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
15
3,657
3,657
100%
3,657
ค้างชำาระ 1 งวด
5
1,435
1,435
100%
1,435
ค้างชำาระ 2-3 งวด
3
366
366
100%
366
ค้างชำาระ 4-6 งวด
9
4,215
4,215
100%
4,215
ค้างชำาระ 7-12 งวด
12
5,744
5,744
100%
5,744
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
35
20,316
20,316
100%
20,316
รวม
79
35,733
35,733
35,733
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียก
เก็บไม่ได้
48,276
รวม
25,332
12,355,555
1,389,242
303,720
(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำาระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสินและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแสดงหลังหักรายได้ทางการเงิน
รอรับรู้ แต่ไม่หักมูลค่าหลักประกัน

อายุหนี้ค้างชำาระ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
ค้างชำาระ 1 งวด
ค้างชำาระ 2-3 งวด
ค้างชำาระ 4-6 งวด
ค้างชำาระ 7-12 งวด
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
รวม

จำานวนสัญญา
15,039
2,775
2,323
204
64
65
193
20,663

ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้

2553
ยอดลูกหนี้
หลังรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้
และมูลค่า
หลักประกัน (1)

(หน่วย: พันบาท)

อัตราร้อยละของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

7,120,980
527,956
1%
5,280
1,150,956
78,200
1%
782
875,447
46,747
2%
935
109,118
109,118
20%
21,823
37,270
37,270
50%
18,635
36,150
36,150
100%
36,150
81,730
81,730
100%
81,730
9,411,651
917,171
165,335
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อายุหนี้ค้างชำาระ
จำานวนสัญญา
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
26
ค้างชำาระ 1 งวด
2
ค้างชำาระ 2-3 งวด
8
ค้างชำาระ 4-6 งวด
20
ค้างชำาระ 7-12 งวด
17
ค้างชำาระมากกว่า 12 งวด
50
รวม
123
รวม
20,786
(1)

70

ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้

2553
ยอดลูกหนี้
หลังรายได้ทาง
การเงินรอรับรู้
และมูลค่า
หลักประกัน (1)

8,563
457
1,497
9,942
11,620
12,909
44,988
9,456,639

8,563
457
1,497
9,942
11,620
12,909
44,988
962,159

(หน่วย: พันบาท)

อัตราร้อยละของ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
8,563
457
1,497
9,942
11,620
12,909
44,988
210,323

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำาระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสินและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแสดงหลังหักดอกผลตามสัญญา
เช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ แต่ไม่หักมูลค่าหลักประกัน

8.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่หยุดรับรู้รายได้จำานวนรวม 466.29 ล้านบาท (2553: 309.26 ล้านบาท)

8.5

ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาำ หนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance)
โดยให้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำานวนโดยไม่หักหลักประกันและหยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระเกินกว่า 3 งวด
และบันทึกสำารองทั่วไปสำาหรับลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำาระหรือค้างชำาระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือให้ใช้แนวทางอันที่บริษัทฯเห็นว่า
เหมาะสมกว่า ซึ่งบริษัทฯได้ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการชำาระหนี้ ประสบการณ์
ข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีต และเชือ่ มัน่ ว่าอัตราที่ใช้ในการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญในปัจจุบนั เป็นอัตราทีเ่ หมาะสมแล้ว

8.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้นาำ สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจำานวน 11,344.35 ล้านบาท (ยอดหนี้ก่อน
หักรายได้ทางการเงินรอรับรู้) ไปคำา้ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 20

8.7

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ได้เกิดอุทกภัยในประเทศไทยโดยนำา้ได้ท่วมพื้นที่ต่างๆ เป็นวงกว้าง เหตุการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ของบริษัทฯบางส่วน ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทฯ
โดยการผ่อนผันการชำาระค่างวดเป็นเวลา 3 งวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายในการชำาระล่าช้า แต่ในการนับอายุหนี้คงค้าง
บริษัทฯยังคงนับอายุต่อเนื่องจากสถานะเดิม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่มาเจรจาขอผ่อนผันรวมจำานวน 1,033 ราย คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 496 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลเสียหายเพิ่มเติมอย่างเป็นสาระสำาคัญจากสถานการณ์ดังกล่าว
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9.

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

ภายใน 1 ปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
(1)

54,276
(7,873)
(31)
46,372

90,874
(10,139)
(54)
80,681

(หน่วย: พันบาท)
รวม
145,150
(18,012)
(85)
127,053

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าการเงินรอตัดจ่าย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้ (1)
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
(1)

2554
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
1 - 5 ปี

ภายใน 1 ปี
49,410
(8,542)
(27)
40,841

2553
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
1 - 5 ปี
87,769
(8,615)
(50)
79,104

(หน่วย: พันบาท)
รวม
137,179
(17,157)
(77)
119,945

สุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าการเงินรอตัดจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 36
ถึง 60 เดือนและมีกำาหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
9.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2554
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้
อายุหนี้ค้างชำาระ
จำานวนสัญญา
การเงินรอรับรู้
หลักประกัน
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
148
123,064
8,155
1%
81
ค้างชำาระ 1 งวด
4
3,269
375
1%
4
ค้างชำาระ 2 - 3 งวด
1
805
รวม
153
127,138
8,530
85
(หน่วย: พันบาท)
2553
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายได้ทาง
ยอดลูกหนี้หลัง การเงินรอรับรู้ อัตราร้อยละของ
หักรายได้ทาง
และมูลค่า
ค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อหนี้
อายุหนี้ค้างชำาระ
จำานวนสัญญา
การเงินรอรับรู้
หลักประกัน
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
148
118,314
7,700
1%
77
ค้างชำาระ 1 งวด
2
1,708
1%
รวม
150
120,022
7,700
77
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9.3
10.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯไม่มีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่หยุดรับรู้รายได้

การปรับโครงสร้างหนี้
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้มีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้จำานวน 29 ราย โดยมียอด
คงเหลือตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ 16 ล้านบาท (ไม่รวมลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากนำา้ท่วมที่ได้มาเจรจาขอผ่อนผันการจ่าย
ชำาระหนี้) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้และไม่มีผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ของบริษัทฯที่มีการทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปี 2554 มีระยะเวลาการชำาระหนี้ตามสัญญาโดยนับจากอายุหนี้
คงเหลือ ณ วันสิ้นปีได้ดังนี้
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือตามบัญชี
ระยะเวลา
จำานวนรายลูกหนี้
หลังการปรับโครงสร้างหนี้
พันบาท
ผิดนัดชำาระแล้วภายหลังทำาสัญญา
16
11,021
มีกำาหนดชำาระในปี
น้อยกว่า 1 ปี
6
1,467
มากกว่า 1 ปี
7
3,020
รวม
29
15,508
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัทฯที่ได้ทำาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แสดงได้

ดังนี้
จำานวนรายของลูกหนี้ทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (ราย)
จำานวนลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ (ราย)
ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ (ล้านบาท)

20,627
80
70.24

11.

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
ยอดต้นปี
210,400
179,067
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหว่างปี
126,085
40,346
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
(32,680)
(9,013)
ยอดปลายปี
303,805
210,400

12.

ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขาย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
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(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
จำาหน่าย
ยอดปลายปี
48,744
99,107
(128,716)
19,135
(12,186)
7,402
(4,784)
36,558
99,107
(121,314)
14,351

13.

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำา้ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันได้นำาไปคำา้ประกันวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 20 และเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯได้นำาไปคำา้ประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17

14.

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 29.5 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2554

(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหว่าง
อาคารชุด อาคารชุด
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

5,890
5,890

32,718
32,718

5,080
706
5,786

11,570
1,943
13,513

12,935
1,649
14,584

140
62
202

68,333
4,360
72,693

-

5,611
1,473
7,084

3,560
589
4,149

7,536
1,680
9,216

4,433
2,648
7,081

-

21,140
6,390
27,530

5,890

25,634

1,637

4,297

7,503

202

45,163
6,390

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
ขายและตัดจำาหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี 2553

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหว่าง
อาคารชุด อาคารชุด
อุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง

ที่ดิน

รวม

5,890
5,890

32,718
32,718

4,997
83
5,080

11,909
544
(883)
11,570

9,788
4,462
(1,315)
12,935

140
140

59,412
11,119
(2,198)
68,333

-

4,137
1,474
5,611

2,969
591
3,560

6,740
1,634
(838)
7,536

2,886
2,280
(733)
4,433

-

16,732
5,979
(1,571)
21,140

5,890

27,107

1,520

4,034

8,502

140

47,193
5,979
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จาำ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 6.47 ล้านบาท (2553: 6.10 ล้านบาท)
บริษัทฯได้นำาสินทรัพย์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ 18 ล้านบาท (2553: 18 ล้านบาท) ไปคำา้ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
16.

17.

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯเป็นซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังนี้

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจำาหน่าย
ปลายปี
12,177
85
12,262
(3,088)
(1,297)
(4,385)
9,089
85
(1,297)
7,877
1,297

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ตัดจำาหน่าย
ปลายปี
7,549
4,628
12,177
(1,910)
(1,178)
(3,088)
5,639
4,628
(1,178)
9,089
1,178

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ย

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

ลอยตัว
คงที่

15,116
1,410,000
1,425,116

6,253
970,000
976,253

คงที่

200,000

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ซึ่งได้รับโอนสิทธิมาจาก
การรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งจะครบกำาหนด
ชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 90 นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้ยืมนี้คำา้ประกันโดยทำาหนังสือโอนลอยสมุดจดทะเบียนรถยนต์
และโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ (ซึ่งได้คำานวณเป็นมูลค่าของสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 110 ของเงิน
กู้) และโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากของบริษัทฯให้แก่ผู้ให้กู้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไข
บางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 8 ต่อ 1 การดำารงอัตราส่วนของลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ (ค้างชำาระเกิน 3 งวด) ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด เป็นต้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นการกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินโดยจะครบกำาหนดชำาระตามที่ระบุไว้ในตั๋วสัญญา
ใช้เงินแต่ละฉบับและชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขบาง
ประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 8 เท่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำานวน 90 ล้านบาท
รายงานประจำาปี 2554 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

18.

เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นการกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกำาหนดชำาระคืน
เงินต้นเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

19.

เจ้าหนี้อื่น
2554

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อ
เจ้าหนี้อื่น - ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้อื่น
20.

2,516
411
21,379
13,100
2,804
9,350
49,560

เงินกู้ยืมระยะยาว
2554
ก)
ข)

ค)

ง)
จ)
ฉ)

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่จาำ นวน 18.4 ล้านบาท
โดยมีกาำ หนดชำาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละไม่น้อยกว่า 400,000 บาท
คิดดอกเบี้ยตามอัตรา MLR หักร้อยละคงที่ต่อปี
วงเงินกู้ยืมระยะยาวร่วมจำานวน 2,000 ล้านบาท จากบริษัทใหญ่และ
ธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่ง ในอัตรา 80:20 โดยมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น
เป็นรายเดือนรวม 42 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตรา MLR
เฉลี่ยหักร้อยละคงที่ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
- บริษัทใหญ่
- ธนาคารอื่น
วงเงินกู้ยืมระยะยาวร่วมจำานวน 3,500 ล้านบาท จากบริษัทใหญ่และ
ธนาคารพาณิชย์อีกสองแห่ง โดยมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนรวม 48 งวด
นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตามอัตรา MLR เฉลี่ยหักร้อยละคงที่ต่อปี
โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
- บริษัทใหญ่
- ธนาคารอื่น
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 6,900 ล้านบาท จากบริษัทใหญ่โดยมีกำาหนด
ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนรวม 48 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตรา MLR หักร้อยละคงที่ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 1,800 ล้านบาท จากบริษัทใหญ่โดยมีกำาหนด
ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนรวม 48 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตรา MLR หักร้อยละคงที่ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วงเงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน 300 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์ โดยมีกำาหนด
ชำาระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนรวม 36 งวด นับแต่วันที่เบิกเงินกู้ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราคงที่ต่อปี โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
2553
3,438
363
12,532
2,228
7,356
25,917
(หน่วย: พันบาท)
2553

5,470

9,786

23,426
5,856

410,123
102,531

917,927
772,967

1,392,935
1,172,987

4,265,445

3,716,397

1,231,897

-

274,800
7,497,788

6,804,759
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หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
- บริษัทใหญ่
- ธนาคารอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

(2,498,925)
(506,676)
4,492,187

(2,079,635)
(496,695)
4,228,429

เงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่เป็นเงินกู้ยืมที่ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้รับการโอนสิทธิมาจากธนาคารนครหลวงไทย จำากัด
(มหาชน) จากการรับโอนกิจการ ทำาให้ภาระหนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯกับธนาคารนครหลวงไทย ถูกโอนไปยังธนาคารธนชาตแทน
เงินกู้ยืมตาม ก) คำา้ประกันโดยการจำานองกรรมสิทธิในอาคารชุด และภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมนี้บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนด
และเงือ่ นไขบางประการตามทีร่ ะบุในสัญญาเงินกู้ เช่น การดำารงอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดำารงอัตราส่วน
ของลูกหนี้ด้อยคุณภาพไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด เป็นต้น
เงินกู้ยืมตาม ข) ถึง จ) คำา้ประกันโดยการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งได้คำานวณเป็นมูลค่าของสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของเงินกู้และโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อที่โอนสิทธิดังกล่าว และโอนสิทธิเรียกร้องในบัญชี
เงินฝากและดอกเบี้ยของบริษัทฯให้แก่ผู้ให้กู้ นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขบางประการ
ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 8 ต่อ 1 และการดำารงอัตราส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
ซื้อด้อยคุณภาพไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด เป็นต้น
เงินกูย้ มื ตาม ฉ) คำาป้ ระกันโดยโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาเช่าซือ้ และ/หรือสัญญาเช่าการเงินเป็นประกันและโอนกรรมสิทธิรถยนต์
มูลค่าไม่ตำา่กว่าร้อยละ 110 ของจำานวนเงินกู้ที่เบิกในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและ
เงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 8 เท่า
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(หน่วย: พันบาท)
6,804,759
3,830,000
(3,136,971)
7,497,788

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน 3,430 ล้านบาท
21.

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

2554

6,480
(448)
6,032
(2,125)
3,907

(หน่วย: พันบาท)
2553
8,675
(752)
7,923
(2,636)
5,287

บริษัทฯได้ทำาสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการ
ชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตำา่ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำานวนเงินขั้นตำา่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
2,394
4,086
6,480
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
(269)
(179)
(448)
มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำา่ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
2,125
3,907
6,032
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22.

ประมาณการหนี้สิน - สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยพนักงานเมือ่ ออกจากงาน สำาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
โดยปรับกับกำาไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 3)
2,709
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
350
ต้นทุนดอกเบี้ย
127
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
3,499
ยอดคงเหลือปลายปี
6,685
สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

ร้อยละต่อปี
4.07
7.35
5 - 15

23.

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำานวน 82.3 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 82.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 822.6 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 822.6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ จำานวน 904.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 27 เมษายน 2554
นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2553 โดยให้จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย
จำานวน 10.2 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญของบริษทั ฯจำานวน
82.3 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.13 บาท
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำาหน่ายออกจำานวน 56 หุ้น คิดเป็นเงิน 56 บาท และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน
904.9 ล้านบาท จากเดิม 904.9 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 1,809.7 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 1,809.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 904.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (1:1) ในราคาหุ้นละ 1.52 บาท
และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้คณะกรรมการบริษัทฯหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำานาจจัดสรรหุ้นที่ไม่ได้รับการจอง
ซื้อดังกล่าวมาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่รวมจำานวน 437.4 ล้านหุ้น
ทำาให้บริษัทฯมีทุนชำาระแล้วเพิ่มจากเดิมอีกจำานวน 437.4 ล้านบาทเป็น 1,342.3 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มจากเดิม
227.49 ล้านบาท และบริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

24.

สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
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25.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้
2554
126,085
92,542
10,459
10,113
6,390
4,288
1,297

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการ
ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าตัดจำาหน่าย

(หน่วย: พันบาท)
2553
40,346
90,458
9,909
21,134
5,979
4,506
1,178

26.

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลคำานวณขึน้ จากกำาไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จา่ ยและรายได้ตา่ งๆ ที่ไม่อนุญาต
ให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการคำานวณภาษี

27.

กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนำาห้ นัก
ของหุน้ สามัญทีอ่ อกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจำานวนหุน้ สามัญตามสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไปของจำานวนหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการออกหุน้ ปันผล
นอกจากนี้ บริษัทฯได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นของปีก่อนที่นำามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น
ปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำา้หนักที่ออกอยู่ระหว่างปี (พันหุ้น)
895,710
822,594
จำานวนหุ้นปันผล (พันหุ้น)
82,259
82,259
รวม (พันหุ้น)
977,969
904,853
กำาไรสำาหรับปี (พันบาท)
204,870
204,202
กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
0.21
0.23

28.

เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย
เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2552
เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

74.03

0.09

106.94

0.13

29.

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ
ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน 2,287,489 บาท (2553: 2,031,304 บาท)

30.

ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจให้บริการเช่าซื้อและธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำาไรและสินทรัพย์ตามที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ตามที่กล่าวไว้
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31.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อกิจการ
ความสัมพันธ์
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ่
บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)”)
ผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำากัด
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ผู้ถือหุ้นใหญ่ - บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่านายหน้าจ่าย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกำาหนดราคา
(สำาหรับปี 2554)

100,499
1,301
35

- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

334,831
2,368
176
-

247,665 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
11,884 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
211 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
69 อัตราที่ตกลงกัน

2,054

1,505

อัตราที่ตกลงกัน

9,026

3,319

อัตราที่ตกลงกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ - บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ซิตี้วูด จำากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ - บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นใหญ่ - บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ - ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

2554

(หน่วย: พันบาท)
2553

1,425,116
-

976,253

7,500
50,000
238,000

7,500
25,000
99,000

6,444,165
-

5,529,241

2,515
-

3,438

3,814

-
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2554

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)/บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (1)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จำากัด
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)/บริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) (1)
(1)

970,000
25,000
7,500
99,000
5,529,241

เพิ่มขึ้น

ลดลง

13,290,000 (12,850,000)
25,000
175,000
(36,000)
3,530,000

(2,615,076)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

1,410,000
50,000
7,500
238,000
6,444,165

เดิมบริษัทฯกู้ยืมเงินจากบริษัท สคิบ จำากัด (มหาชน) แต่ในระหว่างปี 2554 ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ได้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สคิบ จำากัด
(มหาชน) ทำาให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯถูกโอนไปยังธนาคารธนชาต

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อ
ไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
2554
2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น
14,117
13,291
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
447
395
รวม
14,564
13,686
32.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
บริษทั ฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ที่ในอาคารและอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่
1 ถึง 5 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีจาำ นวนเงินขั้นตำา่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอก
เลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
จ่ายชำาระภายใน
ภายใน 1 ปี
1,959
1 ถึง 5 ปี
2,314
มากกว่า 5 ปี
256
32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งผู้รักษาทรัพย์สินและสัญญากู้ยืมเงิน โดยมีค่า
ธรรมเนียมในการประเมินเอกสารสินทรัพย์และค่าธรรมเนียมจากการจัดสรรและควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารทีต่ อ้ งจ่ายชำาระเป็น
อัตราต่อสัญญา และ/หรืออัตราคงที่เป็นรายปี

33.

เครื่องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้/เจ้าหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและเช่าการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสีย
หายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้อยู่จำานวน
มากราย จำานวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือ วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2554

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำา้ประกัน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
(1)

อัตราดอกเบีย้ คงที่
มีระยะเวลาครบกำาหนด/
กำาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

4,217
46
-

7,640
81
-

33
-

30

20
466
1

20
12,356
127
31

1,610
942
101
2

174
4

-

15
7,223
-

50
-

1,625
942
50
7,498
6

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำาระหนี้ ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมือ่ ครบกำาหนด เนือ่ งจากไม่สามารถ
เปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจทำาให้เกิดความเสียหายได้
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วันที่ที่ครบกำาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2554
รายการ
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
20
20
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (1)
4,217
7,673
466
12,356
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
46
81
127
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำา้ประกัน
31
31
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
15
1,610
1,625
เงินกู้ยืมระยะสั้น
942
942
เจ้าหนี้อื่น
50
50
เงินกู้ยืมระยะยาว
3,006
4,492
7,498
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงิน
2
4
6
(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ผิดนัดชำาระหนี้ ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ถือตามจำานวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากมีกาำ หนดชำาระคืนในเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด สำาหรับเงิน
กู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดจึงถือว่ามูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี และสำาหรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่ามูลค่ายุติธรรมไม่แตกต่างจาก
มูลค่าตามบัญชีอย่างมีสาระสำาคัญ
34.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.82

35.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ
ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2555 - 2556 เพือ่ นำามาใช้ในการดำาเนิน
กิจการหรือนำามาชำาระหนี้เงินกู้ โดยที่ประชุมได้มอบอำานาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็น
ผูก้ าำ หนดหรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย อย่างไรก็ตาม ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯเมือ่ วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเพื่อขอยกเลิกวงเงินเดิมที่ยังไม่ได้มีการออก และขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินใหม่เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขเดิม
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
ของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือ
คิดเป็นจำานวนเงิน 107 ล้านบาท และรวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการยกเลิก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจำาหน่ายจำานวน 467,356,772 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
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36.

การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ 2 และผลจากการนำามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯได้จัด
ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2553
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
3,225,001
3,216,027
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
40,840
40,728
ลูกหนี้อื่น
9,855
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - สินทรัพย์หมุนเวียน
45,953
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3,222
13,077
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ ภายใน 1 ปี
6,021,315
5,941,727
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี
79,105
78,980
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
42,846
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
131,500
127,500
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
249,000
253,000
(หน่วย: พันบาท)

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
37.

31 ธันวาคม 2553
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
701,951
758,995
48,282
105,326

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
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