วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อ โดยเฉพาะรถมือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิชย์และรถเฉพาะกิจอื่น ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ได้ผลการดำเนินงาน
และผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ 

โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพ
ไว้กับบริษัท
พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อมั่น การให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า ให้ผลต่างตอบแทนในการดำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พันธกิจต่อลูกค้า
พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด
พันธกิจต่อสังคม
บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)

เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับกลุ่มธนชาต บริษัทจึงได้ค่านิยมขององค์กร หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคน
ของบริษัทได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ
ค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม
ในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่
Customer Focus : เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการ ให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า
Collaboration : เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม
Commitment : เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน
Spirit
: เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน
Integrity
: เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
Professional
: เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
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บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2557 ฟนตัวอยางตอเนื่องจากปกอน แตการฟนตัวยังเปราะบางและแตกตางกันในแตละภูมิภาค ในสวน
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวจากการฟนตัวของโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากภาคตลาดแรงงาน
ขณะที่เศรษฐกิจกลุมประเทศยุโรปและญี่ปุนยังฟนตัวแบบคอยเปนคอยไป และตองอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสรางในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
เศรษฐกิจจีนและกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ถึงแมวาเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟนตัว แตเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2557 ที่ผานมามีการขยายตัวเพียงรอยละ 0.7
ชะลอตัวลงจากปกอน เพราะมีขอจำกัดดานการเติบโตจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในชวงครึ่งปแรกเศรษฐกิจไทยไมขยายตัว
เนื่องจากสถานการณทางการเมืองบั่นทอนความเชื่อมั่น ประกอบกับหนี้ครัวเรือนอยูในระดับสูง ในขณะที่ครึ่งปหลังของป 2557 เศรษฐกิจไทย
ทยอยฟนตัวเปนลำดับจากการใชจายในประเทศและการทองเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลังสถานการณทางการเมืองคลี่คลาย ประกอบกับมีการ
ขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและคาปลีกเพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงคในอนาคต
อยางไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัท ในรอบปที่ผานมาทามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ทั้งจากแรงกดดันของสถานการณ
ทางการเมือง และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟนตัวไมชัดเจน สงผลใหภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนตมีการขยายตัวที่ลดลง
เชนกัน จึงเปนอีกปหนึ่งที่มีความทาทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากภาพรวมผลการดำเนินงานประจำป 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน
704.09 ลานบาท นับไดวาบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอยางสม่ำเสมอ เมื่อเทียบกับปที่ผานๆมาจากกลยุทธทางธุรกิจอยางรอบคอบและ
ระมัดระวัง ซึ่งสงผลใหสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย
สำหรับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยในป 2558 บริษัทคาดการณวาจะมีแนวโนมขยายตัวที่ดีขึ้น โดยมีการใชจายของภาคครัวเรือน
และภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดรับอานิสงสจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอันจะเปนแรงขับเคลื่อนหลัก รวมถึงนโยบายสนับสนุนของ
ภาครัฐตอโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเขารวมเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะทำใหเกิดการขยายตัว
ของการคาชายแดนและการกระจายสินคาจากแหลงผลิต ซึ่งจะสงผลใหเกิดความตองการใชรถบรรทุกอันเปนโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของ
บริษัท อยางไรก็ดีบริษัทยังตองติดตามภาวะเศรษฐกิจในกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะสงผลตอการฟนตัวโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้บริษัทยังคงวางเปาหมายที่จะเปนผูนำสินเชื่อกลุมรถบรรทุกครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณ คณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน สำหรับความทุมเทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
อย า งเต็ ม ที่ เป น กำลั ง สำคั ญ ทำให บ ริ ษั ท มี ค วามพร อ มและสามารถก า วข า มอุ ป สรรคและความท า ทายต า งๆ ตลอดป ที่ ผ า นมา และ
ขอขอบพระคุณลูกคา คูคาทางธุรกิจ รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่ใหการสนับสนุนและไววางใจกับบริษัทเปนอยางดี คณะกรรมการมีความมุง
มั่นที่จะกำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเติบโตตามแผนธุรกิจภายใตความระมัดระวังและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อความสำเร็จและการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำปี 2557

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนตั้งแตป 2555 มีหนาที่
รับผิดชอบในการสรรหา และเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจน
กรรมการผูจัดการ รวมถึงจัดทำนโยบายคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการตอคณะกรรมการหรือที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบริษัทจำนวน
3 ทาน โดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
(กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ วราภรณ
(กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหนง
กรรมการ
3. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
(กรรมการที่มิใชผูบริหาร)
ดำรงตำแหนง
กรรมการ
•
•

•
•

สำหรับในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดมีการประชุม 2 ครั้ง โดยไดดำเนินการสำคัญดังตอไปนี้
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณากำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่เหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่คลายกันเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและกำหนดคาตอบแทนประจำป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทใหความเห็นชอบ
พิจารณารวมถึงการทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑการสรรหาและการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ผูจัดการประจำป 2557 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ

กลาวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ขางตนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวาสำหรับป 2557 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ กรรมการผูจัดการ เปน
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอื่นที่แสดงไวในรายงานประจำปนั้นเหมาะสมกับภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

(นายสุวิทย อรุณานนทชัย)
ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีก
ฐานะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจำนวน 4 ทาน ไดแก
1.
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
ดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นายวิรัตน ชินประพินพร
ดำรงตำแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
ดำรงตำแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
ดำรงตำแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหทำหนาที่กลั่นกรองนโยบาย
การความบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทั้งในสวนของความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดาน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานสภาพคลองและความเสี่ยงดานอื่นๆ การจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใชสำหรับวัด
และประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื่อใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจอยูในระดับที่ยอมรับได การประเมินปจจัย
ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ และรวมถึงการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการความบริหารความเสี่ยง
อยางสม่ำเสมอ
ในป 2557 เกิดสัญญาณชะลอตัวที่ชัดเจนดานเศรษฐกิจทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศยุโรป เอเชีย และประเทศไทย
อีกทั้งความไมแนนอนจากปจจัยทางการเมืองภายในประเทศ ที่เปนแรงกดดันใหภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสงผลตอการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงตองปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายขางตนอยางรัดกุมและครอบคลุมในทุกความเสี่ยง เพื่อให
บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตแรงกดดันดังกลาว อันจะทำใหบริษัทสามารถ
ดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงตอเนื่องตอไป

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใตแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จึงเห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรวมกันทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และไดกำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เปนหนึ่งวาระในการประชุมปกติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในป 2557 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ไดมีความตั้งใจสงเสริมและสนับสนุนโดยกำหนดแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD
อันจะกอใหเกิดความโปรงใส ชัดเจนและเปนธรรมกับทุกสวนงานธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยบริษัทไดทำการปรับการดำเนินธุรกิจใหสอดคลอง
กับแนวทางดังกลาว
นอกจากนี้ ใ นป 2557 บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง การคอร รั ป ชั่ น ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศ
คณะกรรมการบริษัทจึงไดอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น พรอมทั้งประกาศเจตนารมณในการเปนแนวรวมภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต อันเปนแนวทางหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่สอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปที่ผานมา สงผลใหบริษัทไดรับการประเมินคุณภาพจากโครงการ
สำรวจกำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทยประจำป 2557 และ 2556 จากสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยร ว มกั บ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยู ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งสะทอนถึง
การดำเนินงานของบริษัทสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทยังคงตองพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลตอไป

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Homepage
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
ชนิดของหุน

: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
: ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองและรถยนตใหม
: 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
: บมจ. เลขที่ 0107545000209
: http://www.ratchthani.com
: 0-2440-0844
: 0-2440-0848
: 2,013,524,496 บาท
: 2,013,522,778 บาท
: หุนสามัญ

บุคคลอางอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: 0-2229-2866
โทรสาร
: 0-2359-1262-3

ผูสอบบัญชี

นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: 0-2264-0777
โทรสาร
: 0-2264-0789-90

เลขานุการบริษัท

นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท
: 0-2440-0844 ตอ 1666
โทรสาร
: 0-2862-2010

6

รายงานประจำปี 2557

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ป (หนวย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนด
ชำระใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินครบกำหนด
ชำระใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนด
ชำระเกินกวา 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่
ครบกำหนดชำระ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยรวม

พันบาท

2557

รอยละ

พันบาท

2556

รอยละ

พันบาท

2555

รอยละ

204,241.27

0.73

182,822.47

0.67

177,821.08

0.93

10,562,738.09

37.91

9,363,836.53

34.31

6,357,841.06

33.09

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

0.35
0.17
0.30
0.03

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

0.28
0.14
0.11
0.29

57,768.84
20,426.82
24,975.23
41,215.60

0.30
0.11
0.13
0.21

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

16,462,811.76

59.08 17,227,918.26

63.12 12,300,687.86

64.02

180,596.15
183.13
19,326.50
54,104.04
15,707.39
124,204.17
2,110.55
27,864,268.32

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

0.61
149,661.15
0.00
240.38
0.07
19,326.50
0.19
47,074.27
0.06
6,046.50
0.14
5,199.64
0.01
5,911.01
100.00 19,214,495.94

0.78
0.00
0.10
0.24
0.03
0.03
0.03
100.00
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

พันบาท

2557

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินกูยืมระยะสั้น
6,019,133.07
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป 1,036,404.65
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
1,499,558.61
เจาหนี้อื่น
326,405.39
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยที่ถึงกำหนดภายใน 1 ป
4,648.74
ภาษีเงินไดคางจาย
137,709.45
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
134,541.64
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย
9,379.32
เงินกูระยะยาว
624,787.92
หุนกู
14,180,210.94
ประมาณการหนี้สิน-สำรองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน
12,443.09
หนี้สินรวม
23,985,222.82
สวนผูถือหุน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กำไรสะสม จัดสรรแลว
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย
กำไรสะสมสำรองสำหรับหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
หัก หุนทุนซื้อคืน
สวนของผูถือหุนรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม
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2,013,522.78
319,888.16
145,500.00
0.00
1,400,134.56
0.00
3,879,045.50
27,864,268.32

รอยละ

0.00
21.60
3.72
5.38
1.17
0.02
0.49
0.48

พันบาท

2556

(หนวย : พันบาท)
รอยละ

พันบาท

2555

รอยละ

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

0.00
24.38
1.28
7.32
1.54
0.02
0.52
0.29

0.00
6,006,605.50
156,800.00
0.00
328,087.87
3,853.09
75,120.40
38,942.84

0.00
31.26
0.82
0.00
1.71
0.02
0.39
0.20

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

0.03
6.09
46.67

8,550.02
1,097,200.00
8,980,822.76

0.04
5.71
46.74

0.05
11,249.60
86.08 24,069,871.99

0.04
9,201.85
88.19 16,705,184.33

0.05
86.94

7.23
1.15

1,610,819.60
319,888.16

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

5.91
1.17

1,342,349.71
319,888.16

6.99
1.66

0.40
70,117.81
0.00
0.00
4.33
776,955.92
0.00
0.00
11.81 2,509,311.61
100.00 19,214,495.94

0.36
0.00
4.04
0.00
13.06
100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดและคาใชจาย
รายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อ
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดอื่น
รายไดรวม
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายในการขายและบริหาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได
คาใชจายรวม
กำไรสุทธิ

พันบาท

2557

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

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

พันบาท

2556

(หนวย : พันบาท)
รอยละ

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

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

พันบาท

2555

รอยละ

1,364,514.96
12,273.84
125,412.56
81,279.79
1,583,481.15
672,666.57
211,274.33
32,852.30
48,384.61
140,898.64
1,106,076.45
477,404.70

86.17
0.78
7.92
5.13
100.00
42.48
13.34
2.08
3.06
8.89
69.85
30.15

อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
อัตราสวน

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตรากำไรสุทธิตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

2557

2556

2555

25.57
53.12
8.71
4.52
4.19
19.83

31.47
63.17
8.97
4.52
4.45
26.31

30.15
67.80
8.92
5.20
3.72
21.13

2.55
0.09

3.24
0.09

3.02
0.09

6.18
1.32
65.77

7.47
1.17
59.80

6.66
1.16
63.09

1.93
0.35

2.00
0.47

1.87
0.36
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

กำไรสุทธิ

รายไดรวม

(ลานบาท)

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

2,396.98

2,753.93

1,583.48
477.40

754.24

704.09

2555

2556

2557

เงินปนผล

(บาท)

0.28

0.23

0.25

0.23

0.05
2555

(ลานบาท)

20,000
10,000

2556

สวนของผูถือหุนรวม

30,000
25,000

24,069.87

3,879.05

23,985.22

16,705.18

2555

รายงานประจำปี 2557

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

หนี้สินรวม

3,223.28
2,509.31

2557

5,000

10

31.47

2555

2556

25.57

2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

0.15
-

30.15

(ลานบาท)

0.45
0.35

อัตรากำไรสุทธิ

(%)
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

2556

2557

241.64

278.63

26,591.76

27,025.55

2556

2557

207.43
18,658.53
2555

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย
(%)
30
25
20
15
10
5
-

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
26.31

21.13

3.02
2555

19.83

3.24

2.55
2556

2557

ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนำพาใหองคกร
มีการเติบโตไดอยางยั่งยืน ดวยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไวในพันธกิจตอสังคมขององคกรวา
“บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อตอบแทนสังคม
และรวมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
เพราะเมื่อใดที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพดวยจิตสำนึก รวมถึงบริษัทมีความพรอมและศักยภาพในการสรางความมั่นคง บนพื้นฐาน
หลักขององคกรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พรอมไปกับการดำเนินธุรกิจดวยแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใสใจและใหความสำคัญตอ
ความคาดหวังและประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดุลยภาพของปจจัยเหลานี้ จะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตตอไปใน
ระยะยาวไดอยางมีเสถียรภาพ
บริษัทฯ กำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติทั้ง
ดานการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทำ
โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบันกำหนดหลักการไวดังนี้ (หลักการ 8 ขอ)
1.
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2.
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5.
ความรับผิดชอบตอลูกคา
6.
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7.
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
ดวยความหลากหลายของกลุมผูมีสวนไดเสียตอการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีกลยุทธในการดูแล ปรับปรุงการดำเนินงาน และ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของการมีสวนรวม และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผูมีสวนไดเสีย
ผูถือหุน
ลูกคา
คูคา
พนักงาน
เจาหนี้
คูแขง
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
หนวยงานราชการ

กลยุทธและแนวทางการปฏิบัติ
ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
พัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศอยางแมนยำรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมลูกคาเปาหมายตามรถยนตประเภทตางๆ โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด
สรางความเชื่อมั่นและความสัมพันธที่ดี เพื่อการรวมมือทางธุรกิจในระยะยาว
สนับสนุนการพัฒนาและฝกอบรม พรอมทั้งดูแลอยางเสมอภาค รวมถึงการใหผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความเปนธรรม โปรงใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
ปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแขงขันทางการคาที่สุจริต
ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดำเนินธุรกรรมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภายใตจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
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การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดทำรายงาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยการรายงานไดจัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแหงความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)
2. การดำเนินงานตามนโยบาย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน
แนวทาง และใหความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเปนกรอบความประพฤติที่สะทอนถึงคุณคาองคกร และสอดคลองกับ
หลักความรับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปนี้
•

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
ประเด็นหลัก

สงเสริมการแขงขันทางธุรกิจอยางเปนธรรม
ไมใชอำนาจผูกขาด
การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

การตอตานการคอรรัปชั่น

•

ประเด็นมุงเนน

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
คู มื อ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ รวมทั้ ง
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต อ ต า นการคอร รั ป ชั่ น ที่ ค รอบคลุ ม ใน
ประเด็นการใหหรือรับของขวัญ การขัดแยงทางผล
ประโยชน การไมละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยสิน
ทางป ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ เป น ต น รวมถึ ง กำหนด
- นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น นโยบายซึ่ ง เผยแพร ไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(www.ratchthani.com)

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ประเด็นหลัก

การกำหนดนโยบายการตอตานการทุจริต

การฝกอบรมใหความรู

ประเด็นมุงเนน

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทกำหนดใหมีคำสั่ง ระเบียบ และคูมือปฏิบัติ
- นโยบายการปองกัน
งานที่สอดคลองกับนโยบายการปองกันการฟอกเงิน
การฟอกเงิ น และการต อ ต า น และการต อ ต า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก าร
การสนับสนุนทางการเงินแกการ ก อ การร า ย (AML/CFT) ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กอการราย
สำนั ก งานการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
ประกาศกำหนด

สำหรับป 2557 บริษัทฯ ไดสงเสริมใหตัวแทนพนักงานจากฝายอำนวยสินเชื่อ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝายกฎหมายเขารวม
อบรม “แนวทางการดำเนินงานที่ถูกตองตาม พรบ.การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและพรบ.ขอมูลเครดิตและประกาศฯตางๆ สำหรับ
ธุรกิจเชาซื้อและลิสซิ่ง” ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
•

ความรับผิดชอบตอลูกคา
ประเด็นหลัก

การปกปองสิทธิของลูกคา
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รายงานประจำปี 2557

ประเด็นมุงเนน

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษาขอมูลความเปนสวน
- นโยบายการเก็ บ รั ก ษาข อ มู ล ตัวของลูกคาไวเปนความลับ โดยจะมีการอบรมให
ความลับของลูกคา
พนักงานมีความเขาใจถึงสิทธิความเปนสวนตัวของ
ลูกคา

•

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ประเด็นหลัก

การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

ประเด็นมุงเนน

แนวทางการปฏิบัติ

- บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง โครงการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและ
การประหยัดพลังงาน ไมวาจะเปนการใชกระดาษหรือ
- การลดการใชทรัพยากร การนำ ซองกระดาษรีไซเคิล การใชอุปกรณสำนักงานตางๆ
กลับมาใชใหม และการรีไซเคิล อยางคุมคา การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หลังจากเลิก
ใชงาน ตองทำการปดทุกครั้งเพื่อเปนการประหยัด
พลังงานของบริษัทและพลังงานของประเทศชาติ

ะเด็นมุงเนน
แนวทางการปฏิบัติ
•
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุงเนน

การพัฒนาและสงเสริมพนักงาน

- มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝกอบรมเพื่อโอกาสในความ
กาวหนาของพนักงานอยางเทา
เทียมกัน

สุขภาพและความปลอดภัย

- ใหความสำคัญกับระบบสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน

สวัสดิการ

- การดู แ ลและให ค วามสำคั ญ
กับพนักงานใหมีชีวิตสวนตัวและ
ชีวิตการทำงานที่สมดุล

แนวทางการปฏิบัติ
- บริษัทไดสงเสริมใหพนักงานเขารับการฝกอบรม
แตละปในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 50 ของพนักงาน
ทั้งหมด และจัดสงรายงานการฝกอบรมตามขอบังคับ
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- บริษัทมีนโยบายและแผนงานดานความปลอดภัย
ในการทำงาน เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย โดยมีการประเมินผล ติดตามผล
และปรับปรุงแก ไขอยางสม่ำเสมอ
- บริษัทตระหนักวาพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณคา
และเปนสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดใหมี
การดูแลพนักงานอยางเสมอภาค การใหผลตอบแทน
และสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การสร า งสภาพ
แวดลอมในการทำงานที่ดี

สำหรับป 2557 บริษัทจัดใหมีการอบรมภายในและสงเสริมใหเขารวมการอบรมภายนอกทั้งหมดจำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ
59.70 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 44.50 ชั่วโมงตอป
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยมี
ผูแทนนายจางระดับผูบริหารเปนประธาน และผูแทนนายจางระดับผูจัดการเปนกรรมการ มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณานโยบายและแผนงาน
ดานความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อแสดงวาผานการอบรม
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ที่จัดขึ้นโดยสถาบันฝกอบรมดานความปลอดภัยในการ
ทำงาน บริษัท ปนทองกรุป แมนเนจเมนท แอนด คอนซัลแตนท จำกัด

การบริหารดานความปลอดภัยและใส ใจในสุขภาพ

ทางบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานทุกคนดูแลใสใจความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร โดยสำนักงานใหญ
ของบริษัทเปนหองชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร ทางบริษัทฯ จึงไดรวมมือกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานในการเขารวมรับฟงการบรรยาย
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซอมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช ในการซอมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงาน
เขาใหมใหเขารับการซอมอพยพหนีไฟ เพื่อจะไดเรียนรูเสนทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ทางบริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานไมวาจะเปนทางดานสุขอนามัย หรือสภาพแวดลอมในการทำงาน
จึงจัดใหมีการอบรมพนักงานที่เขาทำงานทั้งพนักงานใหม และพนักงานปจจุบันใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
และการปฏิบัติไดอยางถูกวิธีเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน เชน การหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่
มีแสงสวางไมเพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมในการทำงานที่ ไมปลอดภัย การใชผาปดจมูกเพื่อปองกันการสัมผัสกับฝุนละออง เพื่อลด
ปญหาทางสุขภาพระยะยาว เปนตน
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การดำเนินการดานสวัสดิการ

ทางบริษัทไดตระหนักถึงดานสวัสดิการของพนักงานเปนหลักและใหความสำคัญตอพนักงานทุกคนซึ่งเปนสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ
ในดานตางๆ ดังนี้

•

14

สวัสดิการดานการประกันชีวิตกลุม

บริษัทไดเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน และใสใจสุขภาพและชีวิตของพนักงานเปนที่ตั้ง และหวงใยใสใจสุขภาพ
ของพนักงานทุกคน จึงไดจัดตั้งสวัสดิการที่มีชื่อวา “ราชธานี ประกันชีวิตกลุม” ใหกับพนักงานทุกคน เพื่อเปนการสรางขวัญ
และกำลังใจ รวมถึงเปนหลักประกันในการทำงานของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังเปนการแบงเบาภาระใหกับพนักงาน โดยไม
เสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

•

สวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจำป

•

สวัสดิการดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทไดเห็นความสำคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุมแลว บริษัทไดจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจำป โดยจัดใหมีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเนนใหพนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงตอโรคภัยของตนเอง
และจัดใหพนักงานพบแพทย เพื่อขอคำแนะนำหลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อใหพนักงานตระหนักในสุขภาพของ
ตนเองและเป น การลดโอกาสการเกิ ด ป ญ หาทางสุ ข ภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง เป ด โอกาสให ค รอบครั ว ของพนั ก งาน
ตรวจสุขภาพประจำปโดยเสียคาใชจายในอัตราที่ต่ำกวาราคาปกติ บริษัทจึงไดใสใจพนักงานใหมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

บริษัทไดจัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อวา “ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีคา” เพื่อสงเสริมการออมเงินและ
เพื่อเปนหลักประกันแกพนักงานทุกคน ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นวาพนักงานที่อยูทำงานกับ
บริษัทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว ใช ในวัยหลังเกษียณอยางมีความสุข จึงจัดใหมีการจัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพขึ้น ในสัดสวน 5% ของเงินเดือน ตั้งแตวันที่พนักงานบรรจุ โดยบริษัทจะจายเงินสมทบใหอีก 5% เชนกัน

•

สวัสดิการเงินชวยเหลือ งานฌาปนกิจ

•

สวัสดิการดานสหกรณออมทรัพย

บริษัทไดจัดสวัสดิการที่มีชื่อวา “ราชธานีใสใจทุกชีวิต ฌาปนกิจชวยเหลือพนักงาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ
พนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะชวยเหลือในเรื่องคาใชจายสำหรับ
การจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กำหนด

บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิก “สหกรณออมทรัพย พนักงาน ธนชาต จำกัด” โดยสมาชิกสหกรณ คือ พนักงานที่สังกัด
บริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งพนักงานที่เขารวมจะเขาถือหุนตามที่กำหนดและมีสิทธิ์ตามสมาชิกภาพ เชน สวัสดิการประกันชีวิต
กลุมและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงิน การขอกูยืมเงิน เปนตน

รายงานประจำปี 2557

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After process)

สำหรับป 2557 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเปนการสงเสริมการชวยเหลือสังคมและ
สาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของบริษัทไดมีสวนรวมในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมดวย โดยตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคมหลักๆ ที่ทางบริษัทไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง มีดังตอไปนี้

•

กิจกรรม “ราชธานี มอบทุน มอบใจ เพื่อนอง”

บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งเปนกำลังสำคัญของชาติ และพรอมที่จะพัฒนาประเทศ
ไปพรอมกับการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีใหอยูตอไป ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บานพะกะเช
ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนบานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
โดยบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมกับชมรมคนรักษปากรุงเทพฯ ไดสนับสนุนทุนการศึกษา พรอมทั้งบริจาค
อุปกรณการเรียน เสื้อผา และสิ่งของเครื่องใช เพื่อเปนประโยชนสำหรับการเรียนการสอนตอไปในอนาคต
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี จังหวัดเชียงใหม

ณ โรงเรียนบานน้ำรีพัฒนา จังหวัดนาน

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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•

กิจกรรม “ราชธานี สงเสริมเด็กไทย เพื่อกาวไปในอนาคต”
มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
บริษัทไดเห็นถึงความสำคัญและมองเห็นอนาคตของเด็กๆ ในชุมชน โดยคุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อปรับพื้นบริเวณสนามเด็กเลนและปรับปรุงภูมิทัศน ใหกับ
มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และสงมอบ
สถานที่ใหกับทาง รศ.ดร.คุณหญิงวงจันทร พินัยพิติศาสตร (ประธานมูลนิธิฯ)

16

รายงานประจำปี 2557

โรงเรียนบานหวยอูน
บริษัทเห็นวาการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาดรมรื่น เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนารางกาย จิตใจ อันจะสงผลใหนักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และสติปญญาดี โดยคุณวิรัตน ชินประพินพร ประธานกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดบริจาคงบประมาณ
53,750 บาท ชวยสนับสนุนโครงการ ปรับปรุงสิ่งแวดลอม อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบานหวยอูน ตำบลปงเตา อำเภองาว
จังหวัดลำปาง เพื่อชวยใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
กฐินพระราชทาน วัดนิมมานรดี
บริษัทเห็นความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยคุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ไดบริจาคทรัพยในการถวายผาพระกฐินพระราชทานเปนเงินจำนวน 22,420 บาท นอมนำไปถวายแดพระสงฆผูอยูจำพรรษาถวนไตรมาส
ณ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิคุวานันท
บริษัทเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนตอคูคา เพื่อสรางประสิทธิภาพการรวมมือทางธุรกิจในระยะยาว โดย
คุณคมสันต บุญยอยหยัด รองกรรมการผูจัดการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาใหแกมูลนิธิคุวานันท
จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อมอบใหกับนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษา เรียนดี แตดอยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย รวมถึงผูสูง
อายุที่ประสบความทุกขยาก ณ บริษัทโควยูฮะอีซูซุเซลส จำกัด
โรงพยาบาลบานบึง
บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการรักษาผูปวยที่อยูหางไกลจากโรงพยาบาล ทำให ไมสะดวกในการเดินทาง โดยคุณคมสันต บุญยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวมบริจาคเงินสมทบเปนจำนวน 25,000 บาท เพื่อนำไปใชในการจัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยใหเพียงพอสำหรับใหบริการผูปวยที่หนวยไตเทียม ณ โรงพยาบาลบานบึง อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การตอตานการคอรรัปชั่น
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักวาการคอรรัปชั่นสงผลรายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที่สำคัญเปนการกระทำที่ไมถูกตองและสรางความไมเปนธรรมทางธุรกิจ สงผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัท ทั้งดานจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขงขัน และไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ขาดความเชื่อมั่นตอองคกร บริษัทจึงถือเปนหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มีสวนรวมกับ
การแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับ ไมวาทางตรงหรือทางออมจากการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ และพรอมที่จะรวมมือกับภาครัฐ
ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองคกรระหวางประเทศ เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของกลุมธนชาต โดยใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
โดยเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com)

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติให
สอดคลองกับนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางจริยธรรม มาตรการปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่นทั่วทั้ง
องคกรและนำไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร
หลักการดำเนินธุรกิจ / การบริหารและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง
การประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชั่น

การทบทวน ติดตาม

กระบวนการสำหรับตอตาน
การคอรรัปชั่น

นโยบายและการพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น

การติดตอสื่อสาร
การสรางวัฒนธรรมองคกร / เพิ่มความตระหนัก / ชองทางการรองเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อติดตามและปองกันความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ครอบคลุมถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ตั้งแตการระบุความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นครอบคลุม 4 รูปแบบ ไดแก
การใหหรือรับสินบน คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น ๆ การชวยเหลือทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
1.
2.
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คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น กำกับดูแลใหมี
ระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและไดนำไปปฏิบัติจน
เปนวัฒนธรรมองคกร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติ
งานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานประจำปี 2557

3.
4.
5.
6.

ฝายจัดการ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย
ผูตรวจสอบภายในอิสระ มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย
แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยง
ดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทลูก บริษัทรวม (ถามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

การฝกอบรม โครงการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

ในป 2557 บริษัทสงเสริมใหมีการอบรมใหพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ไดมีความรูความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตาม
นโยบายภาคบังคับของโครงการ “ตอตานการคอรรัปชั่น” ดังตอไปนี้
1.
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Anti Corruption for Executives รวมกับคณะกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทในกลุมธนชาต โดยไดรับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการอำนวยการ สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเปนวิทยากร
2.
พนักงานระดับผูจัดการ ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Anti Corruption for Managers
3.
พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไดศึกษาแนวทางปฏิบัติผานคูมือเรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น และการประชาสัมพันธของบริษัท

ชองทางการแจงเบาะแส การรองเรียนการทุจริตและการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนธรรม สอดคลองกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งรองรับนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทจึงไดจัดทำระเบียบ
เรื่อง การแจงเบาะแส การรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอรรัปชั่น (Whistleblower) ขึ้น เพื่อใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสีย
สามารถแจงเบาะแสกระทำทุจริตหรือการคอรรัปชั่น
ผูพบเห็นเหตุสงสัยที่เขาขายการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น หรือไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น สามารถ
แจงเบาะแส / รองเรียน โดยเปดเผยหรือไมเปดเผยชื่อพรอมทั้งระบุขอเท็จจริง หรือแจงหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงใหเห็นวามีเหตุ
อันควรใหเชื่อไดวามีการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น หรือไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น โดยผานชองทางหนึ่ง
ทางใดตอไปนี้
1.
Website: www.ratchthani.com เรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น (หัวขอ การแจงเบาะแสการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น)
2.
แจงโดยตรงที่ กรรมการผูจัดการ
3.
แจงโดยตรงที่ ผูบริหารสูงสุดของผูตรวจสอบภายในของบริษัท
4.
แจงผูบังคับบัญชา
กรณีที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ใหแจงเรื่องโดยตรงตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุมครองการแจงเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น

บริษัทไดกำหนดกลไกในการใหความคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับบริษัทในการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น ไดแก การแจง
เบาะแส หรือการใหขอมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาการกระทำดังกลาวนั้น จะไมทำใหผูแจงได
รับความเดือดรอนและเสียหาย ดังนี้
1.
ใหหนวยงานที่ ไดรับแจงเรื่อง พิจารณาขอมูลในเบื้องตนหรือหาขอมูลประกอบ หากเห็นวาสมควรใหมีการตรวจสอบ ขอเท็จจริง
อยางละเอียด ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่รับเรื่องใหความเห็นชอบ แลวสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการตาม
ขั้นตอนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทตามลำดับ

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบขอรองเรียนโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงที่มีความนาเชื่อถือ สามารถคนหาขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได (ไมใชการแจงที่เขาขายบัตรสนเทศ) ทั้งนี้ ไมรวมถึงการรองเรียนปญหาหรือขอพิพาทระหวางบุคคล
2.

3.
4.
5.
6.

บริษัทจะใหความคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับบริษัทในการแจงเบาะแสหรือ ปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท
มิ ใ ห ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น อั น ตราย หรื อ ไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมอั น เกิ ด จากการให ค วามร ว มมื อ ในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และ
การคอรรัปชั่นดังกลาว
บริษัทจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงาน หรือผูบริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น แมวาการกระทำนั้น
จะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
กรณีผูแจงเบาะแส / รองเรียน พบวาตนเองไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัทกำหนด
มาตรการคุมครองที่เหมาะสมได
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียน และใหขอมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปดขอมูล ผูแจงเบาะแส หรือใหขอมูลและเก็บ
ขอมูลดังกลาวเปนความลับ โดยจำกัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ คนหาความจริง หากฝาฝนถือเปนการกระทำผิดวินัย
กรณีพบวามีพนักงาน หรือผูบริหาร ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยวิธีการที่ไมเปนธรรม หรือกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น อันมีเหตุ
จูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นไดแจงเบาะแส / รองเรียน หรือปฏิเสธการคอรรัปชั่น ใหถือวาเปนการผิดวินัย

โครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต”

ตามที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดลงนามเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อเขาสู
กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมฯ จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตแลวนั้น
เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม 2557 คณะ
กรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต อ ต า นทุ จ ริ ต มี ม ติ ใ ห ก ารรั บ รอง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปน
สมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต อ ต า นทุ จ ริ ต (Collective Action
Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุมธนชาตรวม 10 บริษัท
คุ ณ โกวิ ท รุ ง วั ฒ นโสภณ กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รั บ มอบใบรั บ รองการเป น สมาชิ ก แนวร ว ม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (Collective Action Against Corruption
หรือ CAC) จากนายประมนต สุธีวงศ ประธาน
องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ใน
งานประชุมระดับชาติวาดวยการสรางแนวรวม
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ครั้ ง ที่ 5 (Thailand’s 5 th National
Conference on Collective Action Against
Corruption)
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รวมกับผูแทนบริษัทในกลุมธนชาตที่ผานการรับรองฯ ในครั้งนี้จำนวน 10 บริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ คริสตัล ฮอลล
โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซาแอทธินี จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย
หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทย

คุณวิรัตน ชินประพินพร (ประธานกรรมการ) และผศ.แนงนอย ใจออนนอม (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ถายภาพรวมกับคุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ (กรรมการผูจัดการ)

การไดรับใบรับรองดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพลังความรวมมือของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และการนำ
นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของกลุมธนชาต โดยบริษัทที่ไดรับใบรับรอง ไดแก
1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพยธนชาต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด
8. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด
9. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด
10. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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โครงสรางบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

คณะกรรมการบริหาร

สาขานครราชสีมา
สาขาขอนแกน
สาขาระยอง
สาขาพิษณุโลก
สาขาสุราษฎรธานี
สาขาเชียงราย
สาขาอุบลราชธานี
สาขาอุดรธานี
สาขาหาดใหญ (สงขลา)
สาขานครสวรรค
ธุรการและประสานงานสาขา

ผูตรวจสอบภายในอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ

กรรมการผูจัดการ

กลุมงานธุรกิจสินเชื่อ
สายงานกิจการสาขา
ธุรกิจสินเชื่อ

กำกับการปฎิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กลุมงานสนับสนุน

สายงานสินเชื่อ
และการตลาด

สายงานควบคุมสินเชื่อ

สายงานกลยุทธองคกร
และการเงิน

สายงานสนับสนุนธุรกิจ

สายงานธุรการองคกร

วิเคราะหสินเชื่อ

วางแผนและกลยุทธ

ทะเบียนสัญญา

ธุรการ

สินเชื่อเขตธนบุรี

เรงรัดหนี้สิน

บัญชี

การเงิน

ทรัพยากรบุคคล

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย

ติดตามหนี้สิน

นักลงทุนสัมพันธ

สินเชื่อลิสซิ่ง

ตรวจสอบ

สินเชื่อภาคกลาง

กฎหมาย

สินเชื่อเขตกรุงเทพฯ

สินเชื่อรถมอเตอร ไซด
ใหญ (Big Bike)
ธุรการและประสานงาน
สำนักงานใหญ

สำนักกรรมการผูจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันภัย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในป 2557 ยังคงขยายสินเชื่ออยางตอเนื่องโดยเนนตลาดรถบรรทุกใหมและรถบรรทุกเกา
เปนกลุมสินเชื่อหลัก ซึ่งเปนตลาดที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยปจจุบันบริษัทมีสัดสวนสินเชื่อรถบรรทุกจำนวนรอยละ 74 และสินเชื่อรถยนต
ประเภทอื่นๆ เชน รถยนตสวนบุคคล รถปคอัพ รถ TAXI รถ BIG BIKE ซึ่งมีสัดสวน รอยละ 26 ของสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการใหสินเชื่อซึ่งจะคำนึงถึงผลตอบแทนในการปลอยสินเชื่อเปนสำคัญ เพื่อรักษาสวนตางของดอกเบี้ยใหเปนไป
ตามเปาหมายที่ไดวางไว

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเปนมา

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด” ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกจำนวน 6 ลานบาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ทั้งนี้นับตั้งแตเปดดำเนิน
การมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจำนวน 36 ลานบาท ในปเดียวกับ
ที่บริษัทเปดดำเนินการ ตอมาในป 2535 และป 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 56 ลานบาท และ 168 ลานบาท ตามลำดับ
ในชวงเริ่มตนของการดำเนินกิจการ บริษัทมุงเนนธุรกิจดานการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ทั้งประเภทการใหสินเชื่อแกผูซื้อ
รถยนตรายยอยโดยผานผูจำหนายรถยนตมือสอง และการใหสินเชื่อแกผูจำหนายรถยนตมือสอง เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต
มาเพื่อจำหนายหรือที่เรียกวาการใหสินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการใหสินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดสวนใกลเคียงกัน อยางไร
ก็ตาม บริษัทไดยกเลิกการใหบริการสินเชื่อแบบ Floor Plan นับตั้งแตป 2538 เปนตนมา และมุงเนนเฉพาะการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
มือสองแกผูซื้อรถยนตรายยอย แตในป 2547 และ 2548 บริษัทไดใหสินเชื่อแบบ Floor Plan แกผูจำหนายรถยนตมือสองจำนวนทั้งสิ้น
2 ราย และ 4 ราย ตามลำดับ เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการจัดซื้อรถยนตอีกครั้ง โดยใหสินเชื่อแกผูจำหนายรถยนตมือสองในวงเงินไมเกิน
7.00 ลานบาทตอราย และมีระยะเวลาในการใหสินเชื่อ 3 - 6 เดือนตอรายการ โดยมีสมุดคูมือจดทะเบียนรถยนต และชุดโอนเปนหลักประกัน
อยางไรก็ดี ในป 2549 บริษัทไดยกเลิกและไมมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อแบบ Floor Plan อีกตอไป เนื่องจากการใหสินเชื่อดังกลาวในป
ที่ผานมานั้นเปนกลไกของการรักษาสวนแบงทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกวามุงทำเพื่อเปนธุรกิจ หรือเพื่อมุงหวัง
รายไดที่เกิดขึ้น
และในป 2543 บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย เพื่อรับทราบตลาดขอมูลรถยนตมือสองซึ่งเปนประโยชนตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบัน บริษัทมีสวนงานฝายวิเคราะหสินเชื่อ และฝายการตลาดที่มีประสบการณในการทำตลาดรถยนตมือสอง
จำนวน 218 คน ซึ่งทำหนาที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกคา โดยจะมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายราย รวมทั้งจะ
หมุนเวียนประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับ
อนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด

พัฒนาการที่สำคัญในชวงที่ผานมา
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บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือน
สิงหาคม และไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2545
บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทำใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทผานทางเว็บไซต โดยลูกคาสามารถ
รับทราบขอมูลที่สำคัญเบื้องตน ตลอดจนขาวสารตางๆ เชน ราคากลางของรถยนตมือสอง บริษัทใหบริการรับชำระ
คางวด และรับชำระคาบริการตางๆ ดวยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำระผานระบบ ATM เพื่อเปนทางเลือก
ในการชำระที่สะดวกมากขึ้น
ในเดือนมกราคมบริษัทไดสมัครเปนสมาชิกกับ บริษัท ขอมูลเครดิตไทย จำกัด (Credit Bureau) เพื่อไดรับทราบ
ขอมูลลูกคาและนำมาใชประกอบการพิจารณาการใหสินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผูเชาซื้อที่ ไมมีความสามารถในการ
ชำระหนี้มาขอกูสินเชื่อของบริษทั ได
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เมื่อวันที่ 22 มีนาคม บริษัทไดเปดสาขาในรูปของศูนยบริการเชาซื้อจำนวน 1 สาขา ที่บริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก
กรุงเทพฯ จากทั้งหมด 3 สาขาที่บริษัทคาดวาจะเปดใหครบภายในปนี้ครอบคลุม 3 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพื่อ
รองรับลูกคารายยอยซึ่งมีความตองการสินเชื่อ และตองการรีไฟแนนซสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ไดเขามาถือหุนกับบริษัทในสัดสวนรอยละ 39.76 ของทุนจดทะเบียน
ที่เรียกชำระแลวนั้น ไดแตงตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเขาเปนกรรมการในบริษัท ตามสัดสวนภายหลังการได
มาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว จำนวน 4 ทาน
พัฒนาซอฟแวรและสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อสูภูมิภาคทั่วประเทศ
บริษัทไดเปดกิจการไปตามตางจังหวัด 5 สาขา ไดแก จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี
โดยตอมาไดปดสาขาราชบุรี
เริ่มดำเนินธุรกิจใหบริการลิสซิ่งใหกับกลุมลูกคาที่เปนลูกคานิติบุคคล สำหรับสินเชื่อลิสซิ่ง รถยนตที่ใหบริการนั้น
ประกอบดวยสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดำเนินงาน โดยบริษัทมีกลุมเปาหมายเปนลูกคามือสองที่ราคาเกิน
1 ลานบาทขึ้นไป
บริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎรธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ในสวนภาคเหนือบริษัทไดเปดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
บริษัทไดเปดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัทไดเปดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุดรธานี
บริษัทไดเปดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ
บริษัทไดเปดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดนครสวรรค
บริษัทไดจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 168 ลานบาท เปน 208 ลานบาท
ดวยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ลานบาท ใหแกกลุม ผูถือหุนเดิมของบริษัท และตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมมีมติใหบริษัทแปรสภาพจากบริษัท
จำกัดเปนบริษัทมหาชนจำกัด พรอมกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” และมีมติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 208 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหม จำนวน 18,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท จัดสรรใหประชาชนทั่วไปจำนวน 16,800,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 8 บาท และจัดสรรใหกับพนักงานของบริษัทจำนวน 1,600,000 หุน ในราคาหุนละ 6.40 บาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในกรณีทั่วไปแกผูลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่มีชื่อวา “หุนกูมีประกัน
ชนิดทยอยชำระเงินตนของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546 ครบกำหนดไถถอนป 2550”
มูลคาเสนอขายทั้งหมดจำนวน 1,000,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว 1,000.00 บาทตอหนวย อัตราดอกเบี้ยรอยละ
3.20 ตอป และมีอายุ 4 ป
บริษัทไดเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 1 จำนวน 200 ลานหนวย ใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราสวนหุนสามัญ 3 หุนตอใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้ง 3 ชุด จำนวน 2 หนวย โดยแบงออกเปนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จำนวน 1 หนวย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชุดที่ 2 จำนวน 0.6 หนวย และใบสำคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จำนวน 0.4 หนวย ประเภทเรียกใชสิทธิไดกอนกำหนด
ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท มีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ป อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญใหม ราคา
การใชสิทธิ 1.00 บาทตอหุน ทำใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ลานบาท เปน 500 ลานบาท
ณ วันที่ 12 เมษายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญครั้งใหญ โดยไดมีกลุมผูถือหุนใหญ
รายใหมคือ กลุมพงษจตุรา เขาถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 20.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแลวซึ่งเทากับ
401,098,495 บาท อยางไรก็ดี ไมมีการเปลี่ยนแปลงทีมผูบริหารและไมมีผลกระทบใดๆตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
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ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีหุนทุนซื้อคืน จำนวน 1,300,000 หุน เปนราคาทั้งสิ้น 1.84 ลานบาท
ซึ่งเกิดจากการซื้อหุนคืนในชวงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยบริษัท
มีวัตถุประสงคของการซื้อหุนทุนซื้อคืนเพื่อชวยบริหารทางการเงิน และมีนโยบายใหมีระยะเวลาถือครองมากกวา
6 เดือน แตไมเกิน 3 ป ในระหวางปปจจุบัน บริษัทจึงไดกันกำไรสะสมไวเปนสำรองเทากับจำนวนเงินที่ไดจายซื้อหุน
ทุนซื้อคืน ทั้งนี้เพื่อใหการถือครองหุนทุนซื้อคืนของบริษัทเพื่อการบริหารการเงินเปนไปตามมาตรา 66/1 (2) ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสารที่ 15 ตุลาคม 2548 ไดอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 986,000,000 บาท
โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 486,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรใหกับ 1)
ผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน ผูถือหุนจำนวน 125,000,000 หุน ตามสัดสวนการถือหุนที่จองซื้อ
หุนสามัญใหม และผูถือหุนสามัญที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนหลังจากที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงาน กลต.ในอัตราสวน 1:1 และ 2) จัดสรรใหแกบุคคลในวงจำกัด หรือนัก
ลงทุนประเภทสถาบันจำนวน 150,000,000 หุน โดยจะไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหลังจาก
ที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. จำนวน 75,000,000 หนวย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน
11,000,000 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใหแกผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการบริษัทไดมีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุน
พรอมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 75,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหแก ธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธ.นครหลวงไทย”)
เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ บริ ษั ท ได ล งนามในบั น ทึ ก ข อ ตกลงซื้ อ ขายหุ น ระหว า งบริ ษั ท ในฐานะผู จ ะขาย และ
ธ.นครหลวงไทยในฐานะกลุมผูจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุน ในราคา 1.15 บาท ตอ
หนึ่งหุน โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 172,500,000 บาทและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จำนวน 75,000,000
หนวย ไมคิดมูลคา ทั้งนี้ การซื้อขายขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
และผลการตรวจสอบทรัพยสินของบริษัทโดย ธ.นครหลวงไทย
เมื่อวันที่ 3 เมษายน บริษัทไดขายหุนสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจำนวน 1,300,000 หุน ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยบริษัทได ใชหลักเกณฑการจำหนายหุนตามราคาตลาด ซึ่งไมต่ำกวา 85% ของราคาปดเฉลี่ย
5 วันทำการซื้อขายลาสุด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท
เปน 986,000,000 บาท หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 486,000,000 บาท โดยเปนหุนสามัญจำนวน 486,000,000
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติใหแก ไขรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 265,000,000 หุน ใหแก ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 132,500,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย
ใหแก ธ. นครหลวงไทยที่จองซื้อหุนสามัญใหมตามขอ 1
(3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,500,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใหแกผูถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549 ธ.นครหลวงไทยไดมีการชำระคาหุนเพิ่มทุนเปนจำนวนทั้งสิ้น 304,750,000.00 บาท
สำหรับการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 265,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.15 บาท สงผลทำให ธ.นครหลวงไทย
เป น ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท และทำให ทุ น จดทะเบี ย นชำระแล ว ของบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ การจดที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย เ ป น ที่
เรียบรอยแลว เทากับ 666,524,480 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนชำระแลวเทากับ
401,524,480.00 บาท
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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มีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใชสิทธิ 166 หุน มูลคาหุนละ 1 หุน
บริษัทที่ไดรับการจดที่กระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว เทากับ 666,524,646 บาท
มีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 4 มาใชสิทธิ 266,666 หุน มูลคาหุนละ 1 หุน
บริษัทที่ไดรับการจดที่กระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว เทากับ 666,791,312 บาท
มีผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 4 มาใชสิทธิ 155,802,594 หุน มูลคาหุนละ 1 หุน
บริษัทที่ไดรับการจดที่กระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอยแลว เทากับ 822,593,906 บาท
หลังจากธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) ไดซื้อหุนสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สงผลใหธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญแทนธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหุนบริษัทรอยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลใหกับผูถือหุนเดิมจากทุนจดทะเบียน
เดิม 822,593,906 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 904,853,296 บาท
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยจากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จำนวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม สงผลใหธนาคาร ธนชาต จำกัด
(มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือหุนเปนจำนวน 874,973,000 หุน คิดเปนรอยละ 65.18 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในกรณีทั่วไปแกประชาชน เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน
จำนวน 3 รุน อายุ 2 ป 3 ป และ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.90 รอยละ 5.20 และ รอยละ 5.50 ตามลำดับ และ
ครบกำหนดไถถอนในเดือนเมษายน ป 2557 ป 2558 และป 2559 ตามลำดับ มูลคารวม 6,000 ลานบาท
บริ ษั ท มี ก ารออกหุ น กู เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก ป ระชาชน เป น หุ น กู ช นิ ด ระบุ ผู ถื อ ประเภทไม ด อ ยสิ ท ธิ ไม มี
หลักประกัน อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ครบกำหนดไถถอนในเดือนพฤศจิกายน ป 2559 มูลคา 3,000
ลานบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,649 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 268,469,941 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุนเดิม
ตอ 1 หุนปนผล ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคำนวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจาย
เงินปนผลในสวนของเศษหุนนี้เปนเงินใหแกผูถือหุน จากการจายหุนปนผลในครั้งนี้ ทำใหบริษัทมีทุนชำระแลวจำนวน
1,610,819,597 บาท (หุนสามัญ 1,610,819,597 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
บริ ษั ท มี ก ารออกหุ น กู เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก ป ระชาชน เป น หุ น กู ช นิ ด ระบุ ผู ถื อ ประเภทไม ด อ ยสิ ท ธิ ไม มี
หลักประกัน อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 ครบกำหนดไถถอนในเดือนมิถุนายน ป 2560 มูลคา 2,000 ลานบาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัด ตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 3 ป 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.759 ครบกำหนดไถถอนในเดือน
เมษายน ป 2560 มูลคา 760 ลานบาท
บริ ษั ท มี ก ารออกหุ น กู เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก ป ระชาชน เป น หุ น กู ช นิ ด ระบุ ผู ถื อ ประเภทไม ด อ ยสิ ท ธิ ไม มี
หลักประกัน อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.80 ครบกำหนดไถถอนในเดือนตุลาคม ป 2560 มูลคา 3,000 ลานบาท

รายงานประจำปี 2557

ป 2557
เมษายน

พฤษภาคม

กรกฎาคม

กันยายน

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,524,496 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมตอ
1 หุนปนผล ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคำนวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงิน
ปนผลในสวนของเศษหุนนี้เปนเงินใหแกผูถือหุน จากการจายหุนปนผลในครั้งนี้ ทำใหบริษัทมีทุนชำระแลวจำนวน
2,013,522,778 บาท (หุนสามัญ 2,013,522,778 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท)
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 3 ป 9 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ครบกำหนดไถถอนในเดือน
พฤษภาคม ป 2560 มูลคา 200 ลานบาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 2 ป 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ครบกำหนดไถถอน
ในเดือนเมษายน ป 2560 มูลคา 80 ลานบาท
บริ ษั ท มี ก ารออกหุ น กู เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก ป ระชาชน เป น หุ น กู ช นิ ด ระบุ ผู ถื อ ประเภทไม ด อ ยสิ ท ธิ ไม มี
หลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 4 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.75 ครบกำหนดไถถอนในเดือนพฤษภาคม
ป 2561 มูลคา 2,000 ลานบาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 3 ป 18 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ครบกำหนดไถถอนในเดือน
มิถุนายน ป 2560 มูลคา 210 ลานบาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 3 ป 7 วัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.22 ครบกำหนดไถถอนในเดือน
กรกฎาคม ป 2560 มูลคา 150 ลานบาท
บริษัทมีการออกหุนกูเสนอขายในวงจำกัดตอผูลงทุนไมเกิน 10 ราย เปนหุนกูชนิดระบุผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู อายุ 2 ป 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.10 ครบกำหนดไถถอนในเดือน
กรกฎาคม ป 2560 มูลคา 300 ลานบาท

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อและสินเชื่อเพื่อเชาการเงินรถยนต โดยมุงเนนการใหบริการสินเชื่อไปยังตลาด
รถยนตที่บริษัทมีความชำนาญการเปนพิเศษอันไดแก ตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชยทั้งใหมและเกา เชน รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และ
รถบรรทุก เปนตน และตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชแลว (รถมือสอง) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
มือสองคิดเปนประมาณรอยละ 55 ของยอดการใหสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ในป 2557 บริษัทมุงเนนการปลอยรถบรรทุกเปนหลัก ทั้งรถใหม
และรถเกา โดยมีสัดสวนรถบรรทุกรอยละ 74 และรถอื่นๆ รอยละ 26 ทั้งนี้เมื่อลูกคาไดชำระคางวดครบถวนตามสัญญาแลว กรรมสิทธิ์
ในรถยนตจะถูกโอนใหแกลูกคา
ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองถือเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหม บริษัทจึงตองคำนึงถึงปจจัยหลายดานในการพิจารณาปลอยสินเชื่อ ซึ่งไดแก สภาพการใชงานของรถ ราคาอางอิงในตลาดรถยนต
มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนตเปนตน ดวยเหตุนี้บริษัทจึงตองมีทีมงานสินเชื่อที่มากประสบการณในการตรวจสอบสภาพและ
ราคาตลาดของรถยนตมือสอง
นอกจากการใหบริการสินเชื่อดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขาย โดยใหบริการตอภาษีทะเบียนรถยนต ตอ
กรมธรรมประกันภัย รวมทั้งใหบริษัทนำรถยนตไปตรวจสภาพเพื่อการตอภาษีรถยนตประจำป ซึ่งนอกจากจะเปนการอำนวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาแลว ยังเปนการเสริมรายได ใหกับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชนใหกับบริษัทในแงของการคุมครองทรัพยสินของลูกคาและปองกัน
ความเสียหายใหแกบริษัทดวย

โครงสรางรายไดของบริษัท

โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557
รายได

1. รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพื่อการพาณิชย
รวมรายไดจากสัญญาเชาซื้อ
2. รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
3. รายไดอื่น
- รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ
- รายไดคาปรับจากการผิดนัดชำระ
- หนี้สูญไดรับคืน
- รายไดคานายหนาเบี้ยประกัน
- รายไดอื่น*
รวมรายไดอื่น
รวมรายได

ลานบาท

ป 2557

%

ลานบาท

ป 2556

%

ลานบาท

ป 2555

%

439.92
1,938.04
2,377.96
19.33

15.97
70.38
86.35
0.70

379.13
1,715.36
2,094.49
16.64

15.82
71.56
87.38
0.69

286.37
1,078.14
1,364.51
12.27

18.08
68.09
86.17
0.78

122.53
75.15
5.34
74.59
79.03
356.64
2,753.93

4.45
2.73
0.19
2.71
2.87
12.95
100.00

76.22
60.07
5.07
104.99
39.51
285.86
2,396.99

3.18
2.51
0.21
4.38
1.65
11.93
100.00

26.89
54.72
4.01
68.50
52.58
206.70
1,583.48

1.70
3.45
0.25
4.33
3.32
13.05
100.00

หมายเหตุ: (*) รายไดอื่นสวนใหญเปนรายไดที่มาจากการฟองรองเรียกคาเสียหายจากลูกหนี้ รายไดเบ็ดเตล็ด รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ
เงินปนผลรับ

ภาพรวมการตลาดและภาวะการแขงขัน

สำหรับในป 2557 อุตสาหกรรมสินเชื่อเชาซื้อและลิสซิ่ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตที่นอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานๆ มา แต
การแขงขันในธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อยังคงรุนแรงตอเนื่อง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเชาซื้อของผูผลิตและ
ตัวแทนจำหนายรถยนตมุงเนนการทำตลาดไปที่สินเชื่อรถยนตสวนบุคคลทั้งรถใหมและรถมือสอง ทำใหผูประกอบการบางรายมีการปรับตัว
และขยายสัดสวนไปยังการใหสินเชื่อสำหรับรถยนตมือสองมากขึ้น ผูประกอบการเหลานี้ก็ยังไมถือเปนคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจากกลุม
ตลาดเปาหมายหลักของบริษัทเปนกลุมรถยนตเพื่อการพาณิชยทั้งรถใหมและรถเกา ที่การแขงขันในกลุมนี้ยังไมรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบตลาด
รถยนตสวนบุคคล
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รายงานประจำปี 2557

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาทั่วไป รวมถึงนิติบุคคลซึ่งไดรับการแนะนำจากผูจำหนายรถยนตมือสอง
ทั้งนี้ สำหรับป 2557 ที่ผานมาบริษัทมียอดรวมการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อแกกลุมลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80
ของยอดการใหสินเชื่อทั้งหมด บริษัทมุงเนนการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนกันเองและใหความสะดวกแกลูกคาและผูจำหนายรถยนต
เปนสำคัญ รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานไปยัง
กลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจากกลุมลูกคาเดิมและผูจำหนายรถยนตทั้งหลาย จากประสบการณในอดีตที่ผานมา ลูกคาเดิม
ที่มีการผอนชำระคางวดกับบริษัทหมดแลว หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมื่อตองการจะเปลี่ยนรถยนตมือสองคันใหมก็มักจะกลับมาใชบริการ
สินเชื่อของบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทไดวางกลยุทธในการแขงขันดังนี้
1.
มุงเนนการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งกอนและหลังการขาย ควบคู ไปกับความสามารถในการใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยการมีพนักงานสินเชื่อคอยใหบริการประจำตามสถานจำหนายรถยนตมือสองตางๆ และมีเจาหนาที่ดานทะเบียนรถยนตประสาน
งานกับทีมสินเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสำคัญกับการชำระราคาใหแกผูจำหนาย
รถยนตใหมีความรวดเร็วและตรงตอเวลา
2.
มุงเนนการใหบริการในกลุมลูกคาเปาหมายที่บริษัทมีความชำนาญทั้งในตลาดสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง (Niche market) และ
รถบรรทุกใหมและรถบรรทุกเกาดวยประสบการณการดำเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลากวา 25 ป ประกอบกับบุคลากรของบริษัทมีความรู
ความเขาใจในการทำตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนตไดเปนอยางดี ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมื่อ
เทียบกับคูแขงบางรายที่เพิ่งเริ่มเขามาในธุรกิจ
3.
ใหความสำคัญกับการใหบริการที่ครบวงจร เชน การตอภาษีทะเบียนรถยนต และการตอกรมธรรมประกันภัยเพื่อชวยอำนวยความ
สะดวกใหกับลูกคาซึ่งเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง
4.
สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผูจำหนายรถยนตมือสอง ดวยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว การอำนวยความสะดวกในการให
บริการ รวมทั้งใหผลตอบแทนที่ดีกับผูจำหนายรถยนต ตลอดจนใหความสำคัญกับความสม่ำเสมอของการใหบริการ โดยบริษัทจะตอง
จัดหาวงเงินเพื่อใหบริการสินเชื่อแกลูกคาของผูจำหนายรถยนตแตละรายไดอยางเพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
ผูจำหนายรถยนตและเพื่อสรางโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทตอไป
5.
บริษัทเนนการใหสินเชื่อผานผูจำหนายรถยนตมือสองที่ใหความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนตที่จำหนายราคาขายสมเหตุสมผล
หลักฐานทะเบียนรถยนตถูกตอง และ/หรือ มีการรับประกันการใชงานใหกับผูซื้อ เพื่อชวยลดความเสี่ยงในดานคุณภาพของรถยนตที่
เปนหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการใหสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสองที่มีความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และ
คุณภาพของรถยนต ในขณะที่รถยนตใหมมีความเสี่ยงหลักอยูที่คุณภาพลูกหนี้อยางเดียว
6.
มุงเนนการใหความสำคัญกับบุคลากรที่มีอยูของบริษัท และการจัดหาบุคลากรดานสินเชื่อที่มีความสามารถและประสบการณในการทำ
ตลาดรถยนตมือสองมารวมงานเพื่อเสริมสรางทีมสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาความรูแกพนักงานและรวมถึงการ
จูงใจพนักงานทั้งในรูปของคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ
อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนการรักษาสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนารอยละ 75-80
ของมูลคาพอรตลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทคาดวาลูกคากลุมดังกลาวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและใหผลตอบแทนในดาน
อัตราการทำกำไรที่สูงกวาและมีความเสี่ยงที่ต่ำกวารถยนตนั่งสวนบุคคล (โดยปกติเมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขาย
สูสาธารณชน บริษัทจะสามารถขายไดในราคาที่ใกลเคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถเลี่ยงการแขงขันกับสถาบันการเงินใหญที่มีตนทุน
การในดำเนินงานต่ำกวาและสามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับบริษัทไดมากขึ้น
นอกจากนี้จากประสบการณอันยาวนานและความชำนาญในธุรกิจ บริษัทยังใชความไดเปรียบนี้ ใหเปนประโยชนในการสรางความ
สามารถในการแขงขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธและการใหผลตอบแทนที่ดีแกผูจำหนายรถยนตมือสอง การใหบริการที่รวดเร็วทันใจ
สำหรับลูกคาเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด และการขยายความสัมพันธกับผูจำหนายรถยนตมือสองใหมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสและ
ชองทางธุรกิจ

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทมีสวนงานการตลาดที่มีประสบการณในการทำตลาดรถยนตมือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกคา โดยจะมีการสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่ง
ผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
บริษัทไมไดมีการทำสัญญาใดๆ กับผูจำหนายรถยนตเหลานั้น
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ปจจุบันบริษัทมีผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกวาพันราย ซึ่งทั้งหมดเปนผูจำหนายรถยนตที่ตั้งอยู ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองตางจังหวัด โดยเปนคูคาประจำประมาณ 500 ราย ทั้งนี้บริษัทไมมีการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคาผาน
ผูจดั จำหนายรถยนตรายใดเกินกวารอยละ 30 ของสินเชื่อรวม ซึ่งโดยปกติผูจัดจำหนายรถยนตจะมีการติดตอทำธุรกิจกับบริษัทที่ใหบริการดาน
เชาซื้อและเชาการเงินหลายราย แตการแนะนำใหลูกคาผูซื้อรถยนตใชบริการเชาซื้อและเชาการเงินจากบริษัทใดขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก
- ความสัมพันธระหวางผูจำหนายรถยนตและบริษัท
- คุณภาพและความรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคา
- ความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการชำระเงินใหกับผูจำหนายรถยนต
- ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการใหบริการ
- ความรวมมือและใหการสนับสนุนการสงเสริมการขายที่ผูจำหนายรถยนตจัดขึ้นในบางโอกาส
อยางไรก็ตามจากประสบการณการดำเนินธุรกิจและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูจำหนายรถยนตมาเปนเวลานาน จึงทำใหบริษัท
สามารถทำการคาในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียว ในการใหบริการดานสินเชื่อแกลูกคา/ผูซื้อรถยนตของผูจำหนายรถยนตมือสองขนาด
ใหญบางรายได

แหลงที่มาและใช ไปของเงินทุน

แหลงเงินทุนที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากสวนของทุนแลว บริษัทยังมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณา
แหลงเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2555
รายการ
จำนวนเงิน สัดสวน (%) จำนวนเงิน สัดสวน (%) จำนวนเงิน สัดสวน (%)

สวนของผูถือหุน
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น*
หุนกูระยะยาว***
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม**
รวม

3,879.05

14.23

3,223.28

12.09

2,504.11

13.36

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

25.88
57.59
2.29
85.77
100.00

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

26.29
55.38
6.24
87.91
100.00

6,163.40
9,000.00
1,097.20
16,260.60
18,764.71

32.88
47.91
5.85
86.58
100.00

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุมเงินกูยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไมรวมเปนเงินกูยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เชน เงินโอนรอตัดบัญชี, เจาหนี้สรรพากร, เงิน
ทดรองจาย, เจาหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุนกูระยะยาวเปนมูลคากอนหักคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีเงินกูยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนรวม
23,380.32 ลานบาท โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดังนี้

เงินกูยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนรวม 23,380.32 ลานบาท โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดังนี้
กำหนดชำระคืนเงินกูยืม
ลานบาท
ภายใน 1 ป
8,555.53
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป
6,124.79
เกินกวา 2 ปแตไมเกิน 3 ป
6,700.00
เกินกวา 3 ป
2,000.00
รวม
23,380.32
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รายงานประจำปี 2557

เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ โดยไมรวมลูกหนี้ที่คางชำระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยูระหวางดำเนินคดี บริษัทจะมีคางวด
ที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้
คางวดที่ ไดรับจากลูกหนี้
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป
เกินกวา 2 ปแตไมเกิน 3 ป
เกินกวา 3 ป
รวม

เชาซื้อ
11,564.51
9,297.44
6,002.62
3,197.54
30,062.11

สัญญาเชาการเงิน
95.00
68.51
57.19
54.15
274.85

รวม
11,659.51
9,365.95
6,059.81
3,251.69
30,336.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีหนี้เงินกูที่ครบกำหนดจายคืนภายใน 1 ป (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น) จำนวน
8,555.53 ลานบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระคืนเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป จำนวน 6,124.79 ลานบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับคางวดที่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้ภายใน 1 ป จำนวน 11,659.51 ลานบาท และคางวดที่ครบกำหนดเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป จำนวน
9,365.95 ลานบาท จะเห็นไดวาบริษัทมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินกูที่ครบกำหนดภายใน 1 ป สำหรับเงินกูยืมที่ครบกำหนดชำระคืน
ภายใน 1 ป นั้นประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกูยืมระยะยาวที่ครบ
กำหนดชำระภายใน 1 ป
บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสภาพคลอง โดยพิจารณาแหลงเงินกู ใหมที่เปนเงินกูระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให
สอดคลองกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของ Mismatch fund ซึ่งบริษัทยังคง
บริหารความเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิดและระมัดระวัง

เปาหมายของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนา

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปที่ผานมาทามกลางปจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากตางประเทศและในประเทศ ซึ่งบริษัทไดมีการ
ติดตามและเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิดและไดรวมบริหารงานกับผูบริหารของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ผูถือหุนใหญอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงการกำหนดกลยุทธในการใหสินเชื่อ โดยแยกลูกคากลุม
เปาหมายระหวางบริษัทกับธนาคารใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความทับซอนทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทยังคงใชความเชี่ยวชาญและความชำนาญของ
บริษัทเปนหลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต โดยวางแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนาดังนี้
วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายฐานการใหเชาซื้อรถยนตใหครอบคลุมพื้นที่บริการใหมากขึ้นเพื่อใหกระบวนการ
1.
ใหสินเชื่อมีความรวดเร็ว ถูกตองและสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคาของบริษัท
2.
ขยายกลุมฐานลูกคารถยนตเพื่อการพาณิชย ทั้งรถบรรทุก รถปคอัพ รถมอเตอรไซดขนาดใหญ (BIG BIKE) รถแท็กซี่ ให
ครอบคลุมทั่วประเทศโดยผานทางสาขาของบริษัท
3.
การใหสินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสินเชื่อหลัก เชน รถเครน รถโฟลคลีฟ รถจักรยานยนต รถขุด รถตัก และอื่นๆ ซึ่ง
ตองอาศัยความชำนาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหมและรถเกา
4.
ปรับโครงสรางทางการเงินใหมีความเหมาะสมอันจะนำไปสูการลดตนทุนทางธุรกิจและสงผลใหบริษัทอยู ในจุดที่มีความ
สามารถในการแขงขันได
5.
เนนการรักษาฐานลูกคาเดิมและการเพิ่มการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อใหลูกคาไดรับความพอใจสูงสุด
6.
รักษาบุคลากรที่มีคุณคาของบริษัท มุงพัฒนาและสรางบุคลากรสินเชื่อใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยรับจากการปลอยสินเชื่อ โดยจะเปนลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่
ตนทุนการกูยืมของบริษัทบางสวนมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีการปรับขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรับยังไมสามารถปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตออัตราสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจาย (Interest
spread) ใหมีอัตราลดลง ดังนั้นบริษัทไดพยายามบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อ โดยเพิ่มสัดสวนสินเชื่อของรถยนตเพื่อ
การพาณิชยที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาใหมากขึ้น และการคืนเงินกูยืมสถาบันการเงิน (Refinance) ดวยแหลงเงินกูใหมที่มีอัตราดอกเบี้ย
ลดลง เพื่อรักษาระดับ Interest spread ใหอยูในระดับที่สม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเชาซื้อสวนใหญจะตองประสบกับความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อ และระยะเวลาใน
การกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทเองก็เชนเดียวกันจากเดิมที่บริษัทมีการใหสินเชื่อแกลูกคาเปนชวงระยะเวลานาน 1-5 ป
ในขณะที่บริษัทมีการจัดหาเงินทุนของบริษัทสวนใหญอยูในรูปของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ ซึ่งมีชวงระยะเวลาในการกูยืม
1-4 ป จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกตางดานระยะเวลา (Duration Gap) และอาจสงผลใหเกิดภาวะของรายรับและรายจายไมสอดคลอง
กันและจะนำไปสูการเกิดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการดำเนินงานได ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวและไดบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการแบงชั้นลูกหนี้สัญญาเชาซื้อใหมของบริษัทออกเปนระยะสั้นและระยะยาว และปรับระยะเวลาการใหสินเชื่อ เพื่อให
สอดคลองกับระยะเวลาในการจายชำระคืนเงินกูยืมจากแหลงตางๆ และเพิ่มสัดสวนเงินกูยืมจากแหลงตางๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใหสินเชื่อใหมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดความแตกตางดานระยะเวลาลง และสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสม
มากขึ้น อีกทั้งจะชวยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการดำเนินงานใหเหลือนอยลง

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน

อุตสาหกรรมรถยนตและยอดจำหนายรถยนตมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และไดผลักดันใหเกิดผูประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อ
รถยนตขึ้นใหมหลายราย ทั้งที่เปนกิจการที่มีผูถือหุนเปนสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกำหนด
แผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกิจเชาซื้อและธุรกิจลิสซิ่งไดอยางเสรี และอนุญาตใหกิจการที่
เปนของผูผลิตรถยนตและตัวแทนจำหนายรถยนตที่มีเงินทุนจำนวนมากจากตางประเทศและมีตนทุนทางการเงินที่ต่ำ สามารถประกอบธุรกิจ
เชาซื้อและธุรกิจลิสซิ่งไดอยางเสรีเชนกัน สงผลใหสภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อมีการแขงขันที่สูงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการแขงขัน
ดานราคาเพื่อชวยสนับสนุนยอดจำหนายรถยนต
สำหรับป 2557 บริษัทยังคงรักษาสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยตอไป ใหอยูในระดับรอยละ 65-70 ของ
มูลคาลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงเชื่อวาลูกคากลุมดังกลาวมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะใหผลตอบแทนในดานอัตราการทำ
กำไรที่สูงกวา และมีความเสี่ยงที่ต่ำกวารถยนตนั่งสวนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขายสูสาธารณชน
บริษัทจะสามารถขายไดในราคาที่ใกลเคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถเลี่ยงการแขงขันกับสถาบันการเงินใหญที่มีตนทุนการในดำเนิน
งานต่ำกวาและสามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับบริษัทไดมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได

ในการประกอบธุรกิจเชาซื้อ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได เปนความเสี่ยงที่มีควบคู ไปกับ
การประกอบธุรกิจ การที่ผูเชาซื้อไมสามารถชำระหนี้ ไดตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคาเองเชน ความตองการใชเงินเพื่อรักษา
สุขภาพ ปญหาจากปจจัยจากคาซอมบำรุงรถยนตที่กำลังผอนชำระอยู ปญหาจากปจจัยภายนอกเชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาจากราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปญหาจากการถูกไลออกจากงาน ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ จะสงผลใหผูเชาซื้อไมสามารถชำระคางวด
ไดตรงตามกำหนดและกอใหเกิดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได บริษัทจึงมุงเนนและใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ การควบคุม
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อที่เขมงวด เพื่อลดความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดใหอยูในเกณฑที่ไมมากจนกระทบกับผลการดำนินงานโดยรวมของบริษัท
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บริษัทมีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได ดังตอไปนี้คือ
•

•

บริษัททำการควบคุมคุณภาพการปลอยสินเชื่อโดยทำการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมการชำระหนี้จากสถิติของลูกคาจาก บริษัท ขอมูล
เครดิตแหงชาติ จำกัด เพื่อสกัดกั้นผูเชาซื้อที่ ไมมีความสามารถในการชำระหนี้มาขอกูสินเชื่อของบริษัทได รวมถึงการนำระบบ
Scoring มาใชในการประเมินคุณภาพลูกคาที่ขอเชาซื้อรถยนต
บริษัททำการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใชขอมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจำนวนลูกคาที่คางชำระรายสัญญาควบคูไป
กับนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้ที่เขมงวดเพื่อใหหนี้ที่คางชำระกลับคืนมาอยูในสถานะปกติให ไดมากและรวดเร็วที่สุด โดยมีมาตรการ
ดังนี้คือ กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 1 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พรอมกับการสงเจาหนาที่เพื่อติดตามและทวงถามลูกคา
ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันที่เมื่อผิดนัดชำระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการคุมครอง
ผูบริโภค (ส.ค.บ.) กำหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กำหนดอัตราเบี้ยปรับไวเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับลูกคารายใหญชั้นดี (MRR) ของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกดวยรอยละ 10 ตอป) กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือน
เพื่อเรงรัดเบื้องตนและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกคาและผูค้ำประกัน และออกรายงานการติดตามเบื้องตนพรอมคำเสนอแนะ และ
ผลจากการติดตามลูกคา และกรณีผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป จะทำรายงานสงใหฝายเรงรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ โดยให
เวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หากลูกคาไมมาติดตอ บริษัทจะดำเนินการเรงรัดและยึดรถยนตคืน หากบริษัทไมสามารถ
ติดตามยึดรถยนตคืนมาไดหรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาไดแต ไดเงินไมเพียงพอที่จะชำระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดำเนินการทาง
กฎหมายกับลูกคาและผูค้ำประกันตอไป โดยจะเปนการฟองรองคดีเพื่อให ไดหนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะตองจัดทำรายชื่อ
Black list สำหรับลูกคารายดังกลาวเพื่อเปนขอมูลในการใหสินเชื่อเชาซื้อตอไป

นอกจากนี้บริษัทยังมีการรายงานเพื่อใหทราบถึงสถานะคุณภาพสินเชื่อในปจจุบันรวมทั้งมีการติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อปองกัน
การคางชำระคางวด และในกรณีที่มีการคางคางวดเกิดขึ้น บริษัทจะเขาตรวจสอบพฤติกรรมลูกคาที่คางชำระตั้งแตงวดแรกอยางใกลชิดและ
ทำการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไวเปนแนวการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ตอไป

ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การปลอยสินเชื่อทั้งรถใหมและรถมือสอง ซึ่งบริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบสภาพรถยนตมือสอง การประเมินราคาของรถยนตมือสอง รวมถึงการขายรถยนตที่ยึดคืนมาไดต่ำกวามูลคาสินเชื่อคงเหลือ ซึ่งตอง
นำมาประมูลขายตามสภาพ ซึ่งราคาจะขึ้นอยูกับอายุรถยนต สภาพ และความนิยมของรุน และยี่หอรถยนตนั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริษัทมีสัดสวนสินเชื่อเชาซื้อรถมือสอง คิดเปนประมาณรอยละ 44 ของยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อและลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
ทั้งหมด
บริษัทมีมาตรการที่จะจำกัดความเสี่ยงตางๆ เหลานี้โดยใชการตรวจสอบเชิงคุณ ภาพรถยนตและใชทีมงานที่มีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนตควบคู ไปกับการพิจารณาสินเชื่อที่เขมงวด นอกจากนี้บริษัทยังมีการการคัดเลือกผูจำหนาย
รถยนตมือสองที่ไดมาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนตมือสองที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมีการรับประกันคุณภาพรถยนตภายหลังการ
จำหนายแลว รวมถึงมีการวิเคราะหพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ ผูจำหนายรถยนตมือสองไดสงรายชื่อเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อรถยนตดวย

ความเสี่ยงจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา

เมื่อบริษัทไดดำเนินการยึดคืนรถยนตมาจากลูกหนี้แลว รถยนตที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนำมาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล และ
ในกรณีที่ขายประมูลรถยึดแลวไมพอชำระหนี้ บริษัทยังสามารถเรียกรองสวนที่เหลือจากลูกหนี้หรือ ผูค้ำประกันได ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทไม
สามารถเรียกรองหนี้สวนที่เหลือได บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคาประมูลรถยึดจะขึ้นกับคุณภาพ อายุ และความนิยมของ
รถยนต รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความตองการรถยนตในขณะนั้น อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนตที่
ยึดคืนมา ในกรณีของรถยนตมือสองนั้นโดยทั่วไปจะนอยกวากรณีของรถยนตใหม เนื่องจากการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละป
นั้นจะมีอัตราสูงในชวงปแรกๆ และมีอัตราชะลอลงในชวงที่รถยนตมีอายุการใชงานมากขึ้น

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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ในป 2556 ราคารถยนตมือสองมีการปรับตัวลดลงอยางมาก ซึ่งทำใหการขายรถในกลุมอุตสาหกรรมมีผลขาดทุนมากขึ้นกวาปที่ผานๆ มา
และยังคงปรับตัวลดลงตอเนื่องในป 2557 อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา โดยให
มีการติดตามดูแลสินเชื่ออยางตอเนื่องและใกลชิดเพื่อปองกันการคางชำระคางวด อันจะนำไปสูกระบวนการยึดรถในที่สุด และจะดำเนินการ
ขายโดยเร็ว เพื่อลดผลขาดทุนจากราคาที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทไดดำเนินการฟองรองทางกฎหมายกับผูเชาซื้อและผูค้ำประกันใหชำระ
เงินในสวนที่บริษัทขาดผลประโยชนหลังจากยึดรถคืนมาเพื่อใหบริษัทมีผลขาดทุนนอยที่สุด ดังจะเห็นไดจากจำนวนรถยนตที่ขายจากการยึดคืน
ในป 2555 2556 และ 2557 มี จ ำนวน 337 คั น 492 คั น และ 698 คั น ตามลำดั บ และมี ผ ลขาดทุ น จากการจำหน า ยรถที่ ยึ ด คื น
ในป 2555 2556 และ 2557 เปนจำนวน 20.00 ลานบาท 41.98 ลานบาท และ 66.77 ลานบาท ตามลำดับ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชำนาญ และมีประสบการณในการตรวจสอบสภาพ และ
ราคาตลาดของรถยนต มือสองไดเปนอยางดี ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเปนผูมีความรู
ความเขาใจและประสบการณในการทำตลาด และการดูแลลูกคา โดยมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายรายอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนต
ที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังให
ความสำคัญกับการชำระราคาใหแกผูจำหนายรถยนตใหรวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทเนนใหบุคลากรอำนวยความสะดวกในการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาและผูจำหนายรถยนตเปนสำคัญ รวมถึงการ
เอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถขยายไปยังกลุมลูกคาใหมเพิ่ม
มากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจากกลุมลูกคาเดิมและผูจำหนายรถยนตทั้งหลาย โดยที่ผานมา ลูกคาเดิมที่มีการผอนชำระคางวดกับบริษัทหมด
แลว หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมื่อตองการจะเปลี่ยนรถยนตมือสองคันใหมก็มักจะกลับมาใชบริการสินเชื่อของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัท
มีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเหลานี้โดยการจูงใจใหบุคคลเหลานั้นทำงานอยูกับบริษัทในระยะยาวในรูปผลตอบแทน
ตางๆ รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลานั้นเปนประจำอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงจากโอกาสในการกอหนี้เพิ่มในอนาคต

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีขยายธุรกิจโดยการปลอยสินเชื่ออยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัท
มีลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงิน - สุทธิ จำนวน 18,865.96 ลานบาท 26,833.40 ลานบาท และ 27,304.18 ลานบาท ตามลำดับ การขยาย
ธุรกิจอยางตอเนื่องนี้ ทำใหบริษัทมีความจำเปนจะตองจัดหาเงินทุนหรือการกอหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอหนี้เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม บริษัทไดเตรียมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการจัดหาเงินกูยืมจากหลากหลายแหลง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการ
กอหนี้ทั้งจากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้และการกูยืมจากสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกันเพื่อใหเพียง
พอตอการขยายตัวทางธุรกิจตามเปาหมายที่ไดวางไวของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังคงพยายามจัดหาเงินกูยืมที่มีตนทุนทางการเงินต่ำภายใต
ความเสี่ยงของโครงสรางทางการเงินและสภาพคลองของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหุนและ
ผูที่เกี่ยวของเปนสำคัญ
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โครงสรางการถือหุน
ผูถือหุน

ตารางรายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ วันที่ 5 มีนาคม 2558

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายสมพงษ ชลคดีดำรงกุล
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา
นางเนาวนารถ จามรมาน
นางวิลาวรรณ รุงวัฒนโสภณ
นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล
นางศิริวงษ รุงวัฒนโสภณ
นายพงษพัฒน ชลคดีดำรงกุล
อื่นๆ
รวม

จำนวนหุนที่ถือ (หุน)
1,312,459,500
139,159,500
74,714,432
22,998,375
22,656,000
15,500,000
12,537,500
11,000,000
10,392,030
8,420,000
383,685,441
2,013,522,778

รอยละ
65.18
6.91
3.71
1.14
1.13
0.77
0.62
0.55
0.52
0.42
19.06
100.00

มูลคาที่ตราไว 1 บาท/หุน

นโยบายการจายปนผล

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ

การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2554
โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนจำนวน 1,342.35 หุน เปนจำนวนเงิน 107.39 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 52.42 ของกำไรสุทธิ

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2555
โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 268.47 ลานหุน
ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตรารวมหุนละ 0.23 บาท หรือคิดเปนรอยละ
63.09 ของกำไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2556
โดยจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ลานหุน
ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตรารวมหุนละ 0.28 บาท หรือคิดเปนรอยละ
59.80 ของกำไรสุทธิ

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวิรัตน
นายเจริญสุข
นายโกวิท
นายวุฒิชัย
นายอนุวัติร
นายอนุชาติ
นายประพันธ
ดร. ถกล
นายสุรพล
นายวราวุธ
นายสุวิทย
ผศ.แนงนอย

ชินประพินพร
กิจอิทธิ
รุงวัฒนโสภณ
สุระรัตนชัย
เหลืองทวีกุล
ดีประเสริฐ
อนุพงษองอาจ
นันธิราภากร
สติมานนท
วราภรณ
อรุณานนทชัย
ใจออนนอม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มีนายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู มี อ ำนาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ตามที่ ก ำหนดในหนั ง สื อ รั บ รอง ประกอบด ว ย นายเจริ ญ สุ ข กิ จ อิ ท ธิ นายโกวิ ท
รุงวัฒนโสภณ นายวิรัตน ชินประพินพร นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล นายอนุชาติ ดีประเสริฐ และนายประพันธ อนุพงษ
องอาจ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ
1.
2.
3.
4.

มีความรู ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายชวยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับ
บริษัท มีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท โดยไมไดคำนึงถึงขอจำกัดเรื่องเพศ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทำเพื่อประโยชนตนหรือ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีการแตงตั้ง
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของสามารถทำธุรกรรมซึ่งเปนปกติทางการคาทั่วไปของบริษัท โดยตองเปนธุรกรรมที่เปน
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคา
ที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเวนธุรกรรมตองหามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.

2.
3.

4.
38

มอบอำนาจหนาที่ ใหแกคณะกรรมการชุดตางๆ ฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได ภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติวงเงินสินเชื่อตอกลุมลูกคา ที่ผานการเห็นชอบจากฝายวิเคราะหสินเชื่อ ในวงเงินสวนที่เกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจัดการคนใดคนหนึ่ง
หรือกรรมการอื่นรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปที่คณะกรรมการไดมอบหมายไว มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
กระทำการใดๆ แทนบริษัทได
มีอำนาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของ จำเปน
รายงานประจำปี 2557

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.

3.

4.

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย
กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารการจัดการของคณะกรรมการ
บริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
การดำเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุนกู การซื้อขาย
หรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก ไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับและ
การจายบำเหน็จกรรมการ เปนตน
คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารโดยใหมีอำนาจหนาที่ควบคุม ดูแลกิจการ
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ ได และในจำนวนนี้ใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิของกรรมการผูนั้น ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการไดกำกับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดใหมี ฝายตรวจสอบและดูแล
การปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดำเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีบทบาทและหนาที่พิเศษใน
การรักษาความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของโดยไมอยู
ภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด
กรรมการอิสระมีทั้งหมด จำนวน 5 ทาน ซึ่งกรรมการอิสระไดจัดประชุมเปนการเฉพาะระหวางกรรมการอิสระดวยกันโดยไมมีผูบริหาร
หรือบุคคลอื่นที่เขาขายอาจมีความเกี่ยวของกับบริษัท หรืออาจมีความไมเปนกลางเขารวมประชุมกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรวมกันกำหนดขอเสนอแนะกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจใหเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพตอองคกรบริษัท และเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว ในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย กลาวคือ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.

2.

3.

4.

ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคู
สมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)

39

5.

6.

7.
8.

9.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา
สองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยใน
หางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของ
จำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
ดร. ถกล นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท
นายวราวุธ วราภรณ
นายสุวิทย อรุณานนทชัย
ผศ.แนงนอย ใจออนนอม

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหาร
ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจำเปนและเปนเรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบ
บัญชีและผูตรวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปละอยางนอย 2 ครั้ง
สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น และประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายให
ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ตลอดจนพิจารณาเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก
พิจาณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง
และครบถวน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหาร
ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทใน
รายงานสำคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
รายงานประจำปี 2557

7.

จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
•
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ และการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่
เชื่อถือได
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได
รับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
•
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
•
รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.

2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการตรวจสอบต อ งประกอบด ว ยกรรมการอย า งน อ ยสามคน และต อ งมี ก รรมการอย า งน อ ยหนึ่ ง คน มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
นอกเหนือจากคุณสมบัติและองคประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีคุณสมบัติ
และองคประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดใหหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
นายวิรัตน ชินประพินพร
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
นายประพันธ อนุพงษองอาจ

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.

ปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชนของบริษัท
มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัททุกประการ
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อ (Credit Approval) คาใชจายทั่วไปที่ฝายบริหารยังไมมีนโยบายกำหนดไว (Non-Policy
Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพยสินที่ฝายบริหารยังไมมีกำหนดไวหรือที่มิใชเปนธุรกรรมปกติ (Buying & Selling of
Non-Policy Assets) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกวาอำนาจ และ/หรือ วงเงินที่ไดรับอนุมัติไว สำหรับนโยบายหรือการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการวาจาง กำหนดอัตราคาจาง การโอน โยกยาย การเลื่อนตำแหนง การพนจากการเปนพนักงาน
การใหรางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล สามารถอนุมัติไดตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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4.

5.

ใหมีอำนาจในการมอบอำนาจชวงใหกับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก ไขอำนาจที่ไดให ไวกับบุคคลที่
ไดรับมอบอำนาจชวงนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น
ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และกำหนดใหรายการที่
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยที่
มิใชรายการธุรกิจปกติหรือเปนตามเงื่อนไขการคา ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและให
รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
1.
พิจารณากลั่นกรองกอนนำเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายบริษัท เรื่องที่หากดำเนินการไปแลวจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญแกกิจการบริษัทที่วางไว และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนออนุมัติเปนรายเรื่อง
หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดวางไว เชน เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เปนตน
2.
มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติคำขอสินเชื่อ และคำขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้บริษัท ทั้งรายเดี่ยวและ
รายกลุม ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 50 ลานบาท
3.
มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4.
มีอำนาจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพการจางงานพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชนของพนักงาน
5.
มีอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติการจายเงินชวยเหลือพิเศษ หรือเงินโบนัสตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
6.
มีอำนาจสั่งการใหฝายจัดการดำเนินกิจการใดๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัท และไมขัดตอกฎหมาย
7.
มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.
มีอำนาจในการอนุมัติคาใชจาย หรือรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ลานบาท
9.
ติดตามและประเมินการดำเนินงาน และประเมินผลประกอบการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดอยางใกลชิด รวมทั้งพิจารณา
เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท ใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
10. พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธธุรกิจ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหนาที่รับผิดชอบกลั่นกรองแผนงาน และจัดทำงบประมาณประจำปเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย

รายชื่อ
1. นายสุวิทย อรุณานนทชัย
2. นายวราวุธ วราภรณ
3. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล

ตำแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1.
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ดานการสรรหา
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ที่ไดทำการสรรหาเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
•
ดูแลใหคณะกรรมการในชุดตางๆ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการในชุดตางๆ จะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ในดานตางๆ ที่สอดคลองกับคณะกรรมการในชุดตางๆ

รายงานประจำปี 2557

2.

3.

•
เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของการสรรหาในรายงานประจำปของบริษัท
ดานการกำหนดคาตอบแทน
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการและกรรมการ
•
ในชุดตางๆ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการและกรรมการในชุดตางๆ ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
•
•
กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำป (การปรับเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนอื่น) และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ทบทวนโครงสร า งค า ตอบแทนและผลประโยชน อื่ น ของกรรมการบริ ษั ท กรรมการผู จั ด การและกรรมการในชุ ด ต า งๆ
ใหสอดคลองกับภาวะตลาด
•
เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกำหนดคาตอบแทนในรายงานประจำปของบริษัท
ดานอื่นๆ
•
พิจารณาในเรื่องตางๆตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรให
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไวเปนวาระหนึ่งในการประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวิรัตน
นายเจริญสุข
นายโกวิท
นายวุฒิชัย
นายอนุวัติร
นายอนุชาติ
นายประพันธ
ดร. ถกล
นายสุรพล
นายวราวุธ
นายสุวิทย
ผศ.แนงนอย

ชินประพินพร
กิจอิทธิ
รุงวัฒนโสภณ
สุระรัตนชัย
เหลืองทวีกุล
ดีประเสริฐ
อนุพงษองอาจ
นันธิราภากร
สติมานนท
วราภรณ
อรุณานนทชัย
ใจออนนอม

ตำแหนง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้มีนายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1.
2.
3.

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตรวจสอบและใหคำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเกิดการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญในนโยบายดังกลาว ใหทันสมัยและมีความเปนสากลอยูเสมอ

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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4.
5.
6.
7.

ปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
จรรยาบรรณที่กำหนดไว
รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนระยะ
แตงตั้งคณะทำงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีหนาที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทำธุรกรรมตางๆ ของบริษัทซึ่งในการปฏิบัติ
หนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดใหคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาที่
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง แตงตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
นายวิรัตน ชินประพินพร
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
นายประพันธ อนุพงษองอาจ

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะนำมาใช ในการ
ปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กำหนดมาตรการตางๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสภาวการณทั้งภายในและภายนอกเพื่อปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพื่อประเมินวามาตรการตางๆ ที่ใชในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาอนุมัติเครื่องมือหรือมาตรการตางๆ ที่ใชสำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมและเชื่อถือได

คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผูบริหารจำนวน 6 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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นายวิรัตน ชินประพินพร
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
นายคมสันต บุญยอยหยัด
นายบุญชู วงศภักดี
นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท

รายงานประจำปี 2557

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงิน
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานตรวจสอบและติดตาม

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
มีอำนาจแตงตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปรงใส
มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผูบริหาร และพนักงาน
จัดตั้งโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง
พนักงานของบริษัท
มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู
ติดตามและประเมินการดำเนินงานและประเมินผลประกอบการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดอยางใกลชิด รวมทั้งพิจารณา
เสนอแนะคณะกรรมการใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจใหประธานกรรมการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอำนาจที่ทำใหประธานกรรมการสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกำหนดใหตอง
ขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลอง
กับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

ใหกรรมการผูจัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานบริหารไดมอบหมายซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและ
ขอบังคับของบริษัท ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ สรุปประเด็นที่สำคัญไวดังนี้
1.
กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2.
มีอำนาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กำหนดอัตราคาจางเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3.
มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษา
ระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร
4.
ดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
อนึ่ง กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) ในกรณีดังกลาว รายการ
หรือเรื่องดังกลาวจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ตามที่ประกาศดังกลาวกำหนดไวในเรื่องนั้นๆ

การสรรหากรรมการของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท พรอมทั้งการ
พิจารณากำหนดคาตอบแทน และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไมนอยกวา 5 คน แตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑและวิธีการ คือ ผูถือหุนคนหนึ่ง
มีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไม ได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจำนวนกรรมการที่พงึ มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ใหปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได 2 กรณี คือ
1)
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
2)
แตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตำแหนงวางลง
•
ในกรณีตาม 1) จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณาอนุมัติ
ไดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเขาดำรงตำแหนงแทน
•
กรรมการอิสระจะตองมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนไปตามหลักเกณฑทสี่ ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
หรือหนวยงานทางการที่เกี่ยวของกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อชวยในการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการอิสระใหเปน
กรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตองและมี
ความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อใหมีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือ และเปน
ประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูถือหุน
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หนวยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดจำนวนอยางนอย 3 คน
มาทำหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเปนอิสระในการทำงาน
อยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพื่อใหชวยเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ
การสรรหาและการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหการสรรหาและ
การจายคาตอบแทน มีการปฏิบัติเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ไมใชผูบริหารอยางนอย จำนวน 3 คน เพื่อมาทำหนาที่เปนคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการจากผูถือหุนรายใหญ
โดยกรรมการบริหารจะตองรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และใหกรรมการผูจัดการ
เปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในรายงานประจำป บริษัทจึงเห็นควรใหแตงตั้งคณะกรรมการทั้งคณะทำ
หนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปน
วาระหนึ่งไวในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่กำหนดนโยบายดานการบริหาร ความเสี่ยงใหครอบคลุม
ทั้งองคกร โดยใหนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหพิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลให ฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให
คณะกรรมการทราบเปนประจำ และทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายงานผิดปกติ
ทั้งหลาย

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ไดมีมติแตงตั้ง นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการบริษัทฯ และเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและนายบุญชู วงศภักดี เปน
เลขานุการกรรมการตรวจสอบและเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ
ที่เหมาะสมเปนผูรับผิดชอบ และทำหนาที่เลขานุการบริษัทและคณะกรรมการ โดยมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท และใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

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

ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัท และติดตามใหการปฏิบัติตาม
อยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ
จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท
บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผูถือหุน และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวของ
ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกำกับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจ และผูมีสวนไดเสีย
อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ไดผานการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development รุนที่ 20 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน 6 จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชมรม
เลขานุการบริษัทไทย

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายชื่อ

กรรมการ

นายวิรัตน ชินประพินพร
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
ดร.ถกล นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท
นายวราวุธ วราภรณ
นายสุวิทย อรุณานนทชัย
ผศ.แนงนอย ใจออนนอม
รวม

125,000
110,000
110,000
110,000
88,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
88,000
1,291,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

96,000
44,000
96,000
125,000
110,000
110,000
110,000
88,000
543,000

44,000
50,000
138,000

192,000

รวม (บาท)

125,000
110,000
110,000
206,000
132,000
110,000
206,000
235,000
220,000
264,000
270,000
176,000
2,164,000

** นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการ
* นายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คาตอบแทนผูบริหาร
ประเภทคาตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
คาน้ำมันและโทรศัพท
รวม (บาท)
จำนวนผูบริหาร (ทาน)

ป 2557

ป 2556

ป 2555

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

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

15,048,400
246,000
15,294,400
7

คาตอบแทนอื่นๆ
- การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใหสิทธิพนักงาน
ที่เขาทำงานกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดอัตราการจายเงินสะสมดังนี้
เงินสะสมสวนของสมาชิก สะสมในอัตรา 5 % ของเงินเดือน
เงินสะสมสวนของบริษัท บริษัทจะจายสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยเปนของผูบริหารดังนี้
ป 2557
เงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คาตอบแทนพนักงาน

713,560

ป 2556
636,800

ป 2555
451,200

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคาตอบแทนความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ดวยความเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดานคาตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาคาตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน จากผลสำรวจ
คาตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
1. นายวิรัตน ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ป)
55

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด
City University, USA

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
4,200,000
รอยละ 0.21

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

ชื่อบริษัท

2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ /
กรรมการ
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2544 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหวา จำกัด
บริษัท เจริญสุขพืชผล จำกัด
บริษัท เรียลตี้แอนดพร็อพเพอตี้
แมนเนจเมนท จำกัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุนชิว จำกัด

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
Seattle University, USA
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ
DCP รุน 40/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)

2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

77

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน ที่ 16
ประจำป 2556
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 19/2004 74,714,432
และ DCP รุน 53/2005
รอยละ 3.71
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

49

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ ริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

2532 - ปจจุบัน กรรมการ
2516 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
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ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

3. นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

54

4. นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 24 กรกฎาคม 2549

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Southeastern University, USA

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

ชื่อบริษัท

7,264,467
รอยละ 0.36

ไมมี

2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2532 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ

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

ไมมี

ไมมี

2554 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวิเคราะหความเสี่ยง
เครดิต 2
2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
2552 - 2553 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส สายงานบริหารเครดิต
2550 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบริหารเครดิต
2547 - 2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 19/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 60/2006
และ DCP รุน 173
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บมจ. ธ.นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

5. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553
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6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
รุน 24/2002 และ SFE รุน 3/2009
HMS รุน 4/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 89/2011
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

ชื่อบริษัท

2555 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
2553
กรรมการ
2552 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ และ
Chief Financial Officer
2550 - 2552 กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2553 - ปจจุบัน ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายการตลาดเชาซื้อและ
สินเชื่อ Auto Dealer
2553 - ปจจุบัน กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ
2543 - 2553 กรรมการ

สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ธนชาตกรุปลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สินเคหการ จำกัด

51

52

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2557

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

7. นายประพันธ อนุพงษองอาจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

51

8. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
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- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุน 173
และ SFE รุน 22/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร
309,170
University of Arkansas, USA
รอยละ 0.02
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative
Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตร สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 8/2004
และ ACP รุน 8/2005
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2544 - 2553

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการอาวุโส
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ
ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส
2541 - 2544 ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2557 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณบดี คณะบัญชี
อาจารยพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บมจ.ธนชาตประกันภัย
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
BNP Paribas Peregrine Securities
Public Company Limited

บริษัท ไฟรวิคเตอร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
9. นายสุรพล สติมานนท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, U.S.A

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
6,249,318
รอยละ 0.31

ไมมี

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุน 82/2010
และ RCC รุน 19/2014
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

2555 - 2557
2554 - 2557
2554 - 2557
2554 - 2557
2551 - 2554
ไมมี

ไมมี

ตำแหนง

2557 - ปจจุบัน กรรมการ
2557 - ปจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษา

2550 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2533 - ปจจุบัน

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ
DCP รุน 40/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

66

ชวงเวลา

2552 - ปจจุบัน

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

10. นายวราวุธ วราภรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 14 ธันวาคม 2552

ประสบการณทำงาน

2555 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2548 - 2551
2546 - 2547

ชื่อบริษัท

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
อนุกรรมการดานกฎหมายและ การรถไฟแหงประเทศไทย
สัญญา
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการ
บริษัท เอส แอนด มานนท จำกัด
กรรมการ
บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ
บริษัท ฟาใสหาดงาม จำกัด
กรรมการ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
แหงประเทศไทย
กรรมการสรรหาและ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กำหนดคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดี
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2557

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

11. นายสุวิทย อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 22 กุมภาพันธ 2554
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คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- Bachelor of Art, Louisiana Tech
University, USA
- Program for Management
Development, (PMD 1985) Harvard
Business School Harvard University,
USA.
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
14/2002
Director Diploma Examination
(Fellow Member)
Audit Committee Program (ACP)
4/2005
Quality Financial Reporting 2/2006
Role of The Compensation Committee
(RCC) 18/2014
Advanced Audit Committee Program
(AACP) 15/2014
Thai Institute Of Directors (IOD)
CMA 8, Capital Market Academy,SET

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

2555 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
2554 - ปจจุบัน กรรมการ
2528 - ปจจุบัน กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

อายุ
(ป)

12. ผศ.แนงนอย ใจออนนอม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 8 พฤศจิกายน 2553

72

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี University of Detroit, USA

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตและ
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP
รุน 73/2008,
DCP รุน 121/2009,ACP รุน 34/2011,
MIA รุน 10/2011, MFM รุน 5/2011,
MIR รุน 11/2011 และ MFR
รุน 15/2012
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)

13. นายคมสันต บุญยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด
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- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสยาม
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ ริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

2556 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2555 - ปจจุบัน รองอธิการบดีฝายบริหาร
2553 - ปจจุบัน กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2553 - 2556 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2547 - 2553 คณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผูขอขึ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต
2547 - 2553 คณะกรรมการการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี
2552 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด
2545 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานดานสินเชื่อ
2540 - 2545 หัวหนาฝายสินเชื่อ

ชื่อบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
บริษัท พรีเมียรมารเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2557

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
14. นายบุญชู วงศภักดี
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

15. นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
เลขานุการบริษัท

อายุ
(ป)
40

45

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
เพือ่ การวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาโท สาขาการจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรการอบรม CSP รุน 20/2006
และ EMT รุน 5/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร
ไมมี

7,177,607
รอยละ 0.36

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

2554 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
2547 - 2554 ผูอำนวยการฝายบัญชี
2546 - 2547 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
2543 - 2546 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
และการเงิน
2545 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
2556 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล /
ตำแหนง /
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
16. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน
17. นางจิตรี ศรีบัญยรานนท
ผูจัดการฝายการเงิน
18. นางสาวอัญชัญ สีสม
ผูจัดการฝายบัญชี
และฝายวางแผนและกลยุทธ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ความสัมพันธ
สัดสวน
ทางครอบครัว
การถือหุน
ระหวางกรรมการ
ในบริษัท (%)
และผูบริหาร

ประสบการณทำงาน
ชวงเวลา

ตำแหนง

ชื่อบริษัท
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- ศิลปศาสตรบณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไมมี

ไมมี

2534 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

46

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
Micro MBA Chula รุน ที่ 58
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไมมี

ไมมี

2542 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ไมมี

ไมมี

2557 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายวางแผนและ
กลยุทธ
2555 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2553 - 2555 ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

38

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ในกรณี ที่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให ก ำหนดวาระการประชุ ม เรื่ อ ง การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป น วาระหนึ่ ง ไว ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังไดจัดทำคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน เพื่อใหทุกคนนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดเผยแพร ไว ในเว็บไซตของบริษัท
(www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอยางเปนลายลักษณอักษร
เนื่องจากเห็นวาหลักบรรษัทภิบาล เปนแนวทางการบริหารองคกรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลคาและความนาเชื่อถือใหกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปนสิ่งที่มีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน แบงเปนหัวขอหลัก 5 หมวด ดังตอไปนี้

1.

สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งควบคุมโดยผานการแตงตั้งกรรมการบริษัทใหทำหนาที่แทน
ผูถือหุน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิ
ของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขาย หรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูล
ของกิจการอยางเพียงพอ และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาใน
แตละวาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและสงคำถามลวงหนา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังตระหนักและใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน
ในการจัดการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญตอสิทธิผูถือหุน โดยเริ่มจากกำหนดวันประชุม ซึ่งไมใช
วันหยุดตอเนื่องและวันนักขัตฤกษ และกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเปนบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก บริษัทจึงจัดใหมีการประชุม
ผูถือหุนในป 2557 ณ หองประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โดยมีรถไฟฟาบีทีเอสและใกลจุดขึ้นลงทางดวน

โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 14 วันซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท โดยในป 2557 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2557 ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โดยในแตละวาระมีวัตถุประสงคและเหตุผลรวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดใหเปดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวก สนับสนุน และสงเสริมผูถือหุน
ทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ใหเขารวมประชุมผูถือหุน
สำหรับป 2556 บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2556 อยูในเกณฑ
“ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สำหรับป 2557 บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557 อยูในเกณฑ
“ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทย ตอเนื่องเปนปที่ 2

2.

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

การจัดการประชุมผูถือหุน สำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป พ.ศ.2557 บริษัทไดจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่
2 เมษายน 2557 ณ หองประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน บริษัทใหความสำคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะ
เปดเผยขอมูลที่มีสาระสำคัญขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพ และเว็บไซตบริษัท โดยในแตละวาระมีวัตถุประสงคและเหตุผล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในกรณีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได
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รายงานประจำปี 2557

วันประชุมผูถือหุน บริษัทไดกำหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกำหนดจุดบริการรับลง
ทะเบียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และ
จัดเตรียมอากรแสตมปเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ/ไดรับมอบฉันทะ พรอมการจัดใหมีของวางเพื่อรองรับผูถือหุนที่รอเขา
ประชุมดวย ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไดจัดใหประธานกรรมการเปนผูทำหนาที่แจงรายละเอียดขององคประชุมอธิบายวิธีการลง
คะแนน การนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และเปดเผยผลการนับคะแนนในแตวาระ โดยที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2557 มีกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมทั้งหมดจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีผูสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษา
กฎหมายอิสระเขารวมประชุมดวย
หลั ง วั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ได แ จ ง มติ ที่ ป ระชุ ม ผ า นระบบข า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย ห ลั ง จากการประชุ ม สิ้ น สุ ด ในวั น ที่
2 เมษายน 2557 และบริษัทไดนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนและเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ
เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปน
ลายลักษณอักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
สวนตนดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่
เกี่ยวโยงกัน และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคา
และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา
เหตุผล/ความจำเปน ไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ตอไป

3.

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทได ใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน เชน พนักงานและผูบริหาร
ของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกำไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความ
สำเร็จในระยะยาวของบริษัทได โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ไดแก
คูคา : บริษัทมีการปฏิบัติและการใหบริการตางๆ ตอผูจำหนายหรือเตนทรถมือสองตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการ
ปฏิบัติตามสัญญา
เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยใหบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงตอเวลา
ผูถือหุน : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ชุมชน : บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดลอมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะในสวนของพนักงานบริษัท บริษัทตระหนักวาพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณคาและเปนสวนสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาและฝกอบรมใหกับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรตางๆอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้
บริษัทยังจัดใหมีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยจัดตั้งใหมีสวัสดิการ
ดานการตรวจสุขภาพประจำป สวัสดิการดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะสงเสริมการออมเงินของพนักงาน ซึ่งในป 2556 บริษัท
ไดจัดตั้งใหมีสวัสดิการประกันกลุมพนักงาน เพื่อคุมครองสิทธิประโยชน และเปนหลักประกันแกพนักงานทุกคน
สำหรับป 2557 บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย พนักงาน ธนชาต จำกัด เพื่อสงเสริมการออมเงิน ที่ไดรับ
ผลตอบแทนที่ดี ใหกับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการตางๆ เชน วงเงินการรักษาพยาบาล ตามโครงการ “สวัสดิการประกันชีวิตกลุม
สมาชิกและครอบครัว” การฝากเงิน การกูเงิน โดยจะไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไมละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยสินทางปญญา
หรือลิขสิทธิ์ในการดำเนินกิจการของบริษัท จึงจัดใหมีชองทางสำหรับผูมีสวนไดสวนเสียในการแจงหรือรองเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
หรือรายงานในเรื่องที่อาจทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัทตอคณะกรรมการ โดยสามารถติดตอกับคณะกรรมการตรวจสอบไดทั้งทาง
E-mail หรือเว็บไซตของบริษัท
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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4.

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทได ใหความสำคัญการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ำเสมอ และทันเวลา ไมวาจะเปน
ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลดำเนินงาน ซึ่งไดเปดเผยทั้งในรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) และ
เว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com)
สำหรับรายงานทางการเงิน สำหรับป 2557 ที่ผานมาบริษัทไดแตงตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท โดยการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป ที่มีขึ้นในวันที่
2 เมษายน 2557 บริษัทดังกลาวจัดเปนผูสอบอิสระและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ งบการเงินประจำป 2557 ของบริษัท ผูสอบบัญชีไดรับรองงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริษัทไดมอบหมายใหฝายสำนักกรรมการผูจัดการและฝายวางแผนและกลยุทธ เปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลสวน
งานดานนักลงทุนสัมพันธ และงานดานเลขานุการของบริษัท ซึ่งสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดอยางสะดวก เพื่อเปน
อีกหนึ่งชองทางเพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทไปยังผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยติดตอ
นางสาวรุงทิพย ไชยพัฒนะพฤกษ (Ms. Rungtip Chaipathanapruek)
ผูจัดการฝายสำนักกรรมการผูจัดการ
โทรศัพท 02-4400844 ตอ 2161
หรือติดตอผานชองทางเมลลอิเล็กทรอนิกสที่ contact@ratchthani.com

กิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ
1.

2.

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงคที่
จะชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มารวมงาน
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในชวงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส ซึ่งบริษัทไดเขา
รวมกิจกรรมนี้อยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งเปดเผยขอมูลที่ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตามรับชมยอนหลังไดในเว็บไซตของ
บริษัท (www.ratchthani.com)
กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
และการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุนประเภทสถาบัน และผูถือหุนที่มารวมงาน สำหรับป 2556
บริษัทไดเปดโอกาสให สมาชิกสมาคมนักลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) ไดรับทราบขอมูลการบริหารงาน และการดำเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารของบริษัทและผูเขารวมกิจกรรม อีกทั้งยังสรางความมั่นใจ
ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการเปนผูถือหุนของบริษัท นำไปสูการขยายฐาน ผูถือหุนและผูลงทุนในอนาคต
รวมถึงตลอดป 2557 บริษัทยังเปดโอกาสใหนักลงทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
จากบริษัทหลักทรัพยตางๆ ขอนัดเขาพบผูบริหารหรือฝายจัดการของบริษัท ดังตอไปนี้
- บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีการการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้
สถานะ

กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
กรรมการอิสระ
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กรรมการที่เปนผูบริหาร

กรรมการที่ ไมเปนผูบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

2
-

5
-

5

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66 ของคณะกรรมการ และ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
รวมทั้งสิ้น 10 ทาน คิดเปนรอยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัทโดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
ใดมีอำนาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล นอกจาก
นี้บริษัทมีโครงสรางการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว ในขอโครงสรางการจัดการ ซึ่งมีการแบงแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน
มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝายตางๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไมใหอำนาจในการ
ตัดสินใจและการบริหารงานอยูท่กี รรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว
บริษัทมีหนวยตรวจสอบภายในทำหนาที่ดูแลตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางโปรงใส เหมาะสม และรัดกุม โดย
รายงานตรงกั บ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น กรรมการอิ ส ระ 5 ท า น และจากการที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่
1/2549 ดังกลาว ไดมีมติให ธนาคารนครหลวงไทย ซื้อหุนที่ออกใหมของบริษัทโดยไมตองทำคำเสนอซื้อ (Whitewash) และบริษัทได
ดำเนินการแตงตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเขาเปนกรรมการในบริษัท ตามสัดสวนภายหลังการไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว จำนวน
4 ทานปจจุบันเปลี่ยนเปน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบันมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ทาน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คาตอบแทนกรรมการไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยู
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูด
และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไดและไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผูบริหารแตละทานโดย
ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคา
ตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
ภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทไดกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงาน
เปนประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน
ก อ นวั น ประชุ ม เพื่ อ ให ค ณะกรรมการได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล อย า งเพี ย งพอก อ นเข า ร ว มประชุ ม โดยในป 2557 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการแตละคณะดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวิรัตน ชินประพินพร
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
3. นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
4. นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
5. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
7. นายประพันธ อนุพงษองอาจ
8. ดร.ถกล นันธิราภากร
9. นายสุรพล สติมานนท
10. นายวราวุธ วราภรณ
11. นายสุวิทย อรุณานนทชัย
12. ผศ.แนงนอย ใจออนนอม

คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ กำหนดคา คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ ตอบแทน
บริหาร
ความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

11/12

11/12

12/12
12/12

12/12
12/12

12/12

12/12

2/2
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5

2/2
2/2

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

หมายเหตุ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหกรรมการเขารวมในการฝกอบรมที่
จัดขึ้นสำหรับกรรมการใหมากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกทานไดผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
สำหรับป 2557 มีกรรมการบริษัท เขารวมอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพื่อเพิ่มพูนความรู ในการ
ปฏิบัติงานดังตอไปนี้
ลำดับ
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ชื่อ - นามสกุล

ตำแหนง

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน

- Thailand’s Economic
Outlook 2014
- Thailand’s 5th National
Conference on Collective
Action Against Corruption
- Thailand’s 5th National
Conference on Collective
Action Against Corruption
- How to Measure the
Success of Corporate
Strategy (HMS)
- Successful Formulation &
Execution the Strategy (SFE)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)

1

นายวิรัตน ชินประพินพร

ประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร

2

นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ /
ประธานกรรมการบริหาร

3

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล

กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

4

นายประพันธ อนุพงษองอาจ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

5

นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร

6

ดร.ถกล นันธิราภากร

7

นายวราวุธ วราภรณ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / Role of the Compensation
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน Committee (RCC)

8

ผศ.แนงนอย ใจออนนอม

รายงานประจำปี 2557

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
- The 3rd National Director
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
Conference 2014 “Improving บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
Corporate Governance:
of Directors)
Key to Advancing Thailand”
กลุม C : Anti-Corruption
ฝากระแสแหงการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทสำนักงาน อีวาย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - Thailand’s 5th National
Conference on Collective
Action Against Corruption
- ฝากระแสแหงการเปลี่ยนแปลง

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
กลุมบริษัทสำนักงาน อีวาย

ลำดับ
9

ชื่อ - นามสกุล
นายสุวิทย อรุณานนทชัย

ตำแหนง

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / - Role of the Compensation
ประธานกรรมการสรรหาและ
Committee (RCC)
กำหนดคาตอบแทน
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)
- สัมมนานำเสนอ “รายงาน
ผลสำรวจคาตอบแทนกรรมการ
ประจำป 2557”

สถาบัน
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD: Thai Institute
of Directors)

- CG Forum 4/2014 : ประกาศ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลสำรวจ CGR และเสวนา
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับ
การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย อยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคที่จะมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งไดแบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเองของคณะกรรมการเปนรายบุคคล เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาทบทวนผลงาน และการปรับปรุงแก ไขปญหาตอไป
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเปนรายบุคคล มีดังนี้
1.
คณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง ตามแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุมธนชาต
เลขานุการคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเปนรายบุคคล
2.
เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเปนรายบุคคลตอคณะกรรมการ
3.
และดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเปนรายบุคคล มีดังนี้
1.
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการทั้ ง คณะ มี หั ว ข อ การประเมิ น รวม 9 ด า น ได แ ก ความพร อ มของ
คณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธและการวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไมใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
กับนโยบายของบริษัท คณะกรรมการกับการอบรมและพัฒนา และการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สำหรับป 2557 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมทั้งคณะ อยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่ง
มีคาเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งกรรมการสวนใหญเห็นวา ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานปญหาหรือ
อุปสรรคที่อาจจะทำใหการดำเนินงานของบริษัทที่ ไมเปนไปตามเปาหมายใหคณะกรรมการทราบ โดยกำหนดเปนวาระการ
ประชุมตอเนื่อง เพื่อใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และ
การวางแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหมีความครอบคลุมและสมบูรณมากขึ้น
2.

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเปนรายบุคคล มีหัวขอการประเมินรวม 4 ดาน ไดแก การปฏิบัติ
หนาที่ดวยความระมัดระวัง การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติ
ที่ประชุมผูถือหุน และการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
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สำหรับป 2557 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนรายบุคคล อยูในระดับ “ดีมาก” ซึ่งกรรมการ
ส ว นใหญ เ ห็ น ว า กรรมการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถอื หุน พรอมใหความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
บริษัท และเขารวมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยอยางสม่ำเสมอ

แผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทตองดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงาน
บริหารระดับสูงที่สำคัญอยางเหมาะสม เปนไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกกลุมบริษัท
และจัดใหมีโครงการสำหรับพัฒนาผูบริหารควบคูไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอย (ซึ่งบริษัทถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของทุนชำระแลวของ
บริษัทนั้น) มีรายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจำหนายไป ซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดไว ในเรื่องดังกลาว ในกรณีที่
บริษัทจะตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ
ของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

กำหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ในป 2557 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตาม
รายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,150,000 บาท ตอป แบงเปน
1.1 คาตรวจสอบงบการเงินประจำป
390,000 บาท
1.2 คาตรวจสอบงบการเงินครึ่งป
300,000 บาท
1.3 คาสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ
230,000 บาท
2.
ไมมคี าบริการอื่นๆ

ในป 2556 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง
จำกัด) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,150,000 บาท ตอป แบงเปน
1.1 คาตรวจสอบงบการเงินประจำป
390,000 บาท
1.2 คาตรวจสอบงบการเงินครึ่งป
300,000 บาท
1.3 คาสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ
230,000 บาท
2.
ไมมีคาบริการอื่นๆ
ในป 2555 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ตามรายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 400,000 บาท ตอป
2.
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000 บาท
3.
ไมมีคาบริการอื่นๆ
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รายงานประจำปี 2557

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสูเปาหมายของบริษัทตามที่วางไว ซึ่งบริษัทยึดตามแนวปฏิบัติการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกตใชในการดำเนิน
งานการบริหาร สรุปไดดังนี้

1.

สภาพแวดลอมภายในองคกร

•

•

•

2.

การประเมินความเสี่ยง

•

•

3.

•

บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเชิงปองกัน ไดแก การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงขอมูลและขอมูลสารสนเทศในแตละระดับ
การใหอำนาจในการปฏิบัติงานและรายการคาอยางเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพยสินของบริษัท
บริษัทไดมีการกำหนดแผนนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Policy) ซึ่งรวมถึงสถานการณฉุกเฉิน
ที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม ได และมี ก ารทดสอบแผนดั ง กล า วเป น ประจำ เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า บริ ษั ท จะสามารถดำเนิ น ธุ ร กิ จ ได
อยางตอเนื่อง

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

•

•
•

5.

บริษัทไดมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองคกรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไมเหมาะสม
บริษัทไดมีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานขอมูลทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยางเหมาะสม

กิจกรรมการควบคุม

•

4.

คณะกรรมการและฝายจัดการไดกำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการและ
พนักงานยึดถือแนวเปนปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ รอยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูง
กวาที่กฎหมายกำหนด ทำใหมีความเปนอิสระจากฝายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได
อยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝายจัดการ ไดจัดวางโครงสราง สายการบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ
มีการแบงแยกหนาที่เพื่อใหการควบคุมภายในเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนด

บริษัทไดนำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง ครบถวนและทันเวลาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ
บริษัทมีชองทางสื่อสารเรื่องตางๆจากฝายจัดการไปยังพนักงานผานระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกสและกระดานประกาศสวน
กลาง เพื่อใชแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางพนักงาน
บริษัทจัดใหมีเว็บไซตในสวนงานของนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใชเปนชองทางในการติดตอและชี้แจงขอมูลขาวสารกับนักลงทุน
และมีชองทางการติดตอสื่อสารของผูมีสวนไดเสียผานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ auditcom@thani.co.th

การติดตามและประเมินผล

•
•

บริษัทไดมีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสำคัญและติดตามผลอยางตอเนื่องเปนประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบผานทาง
ผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
บริษัทไดกำหนดใหฝายจัดการดำเนินการชี้แจงขอบกพรองจากการประเมินผลของผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทและ
กำหนดแนวทางแก ไขใหเหมาะสมและทันเวลา
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ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2557 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม

การตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ไม มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในบริ ษั ท แต จั ด ให มี ผู ต รวจสอบภายในอิ ส ระจากภายนอกทำหน า ที่ แ ละรายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานตอกรรมการผูจัดการในดานงานบริหารของหนวยงาน
บริษัทไดมอบหมายใหเจาหนาที่ซึ่งเปนหัวหนางานสายงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติของกลุมธนาคารธนชาต เปนผูตรวจสอบ
ภายในอิสระของบริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ไดดำเนิน
การตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท
(Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปตองเสนอและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช
หลักเกณฑการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติดานการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
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รายการระหวางกัน
ในป 2556 และป 2557 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวาง
กันที่เกิดขึ้น เห็นวามีความสมเหตุสมผล โดยเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เปนรายการมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ยกเวน
รายการที่ไมใชธุรกิจปกติ ก็ ไดเปดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไวแลว รายละเอียดของ
รายการระหวางกันเปนดังนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทใหญ
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน

ธนาคารพาณิชย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผลิตเฟอรนิเจอร

เงินกูยืมและยอดคงคางอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
สินทรัพยอื่น - เงินประกัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางรับ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
หุนกูระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางจาย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คาใชจายคางจาย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

(หนวย : บาท)
2556

178,571,305

143,653,286

58,980

58,980

11,684

14,228

180,000,000
89,000,000

130,000,000
165,000,000

198,442

388,469

100,000
429,400,000

514,400,000
-

-

-

39
3,839,895

4,600,004
-

5,300

11,426,840
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รายการธุรกิจกับบุคคลหรือที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจกับกิจการ
สำหรับป (หนวย : บาท)
ที่เกี่ยวของกัน
2557
2556
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซื้อซอฟแวร
- 10,517,797
ดอกเบี้ยจาย
11,101,332 21,395,173
คาธรรมเนียมธนาคารจาย
10,072,661 9,133,692
คาเชาจาย
296,639
481,415
คาบริการจาย
5,962,272 1,296,983

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
5,994,343

5,128,527

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
10,333,833

-

ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย
4,848,789

9,012,678
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นโยบาย
การกำหนดราคา

ความจำเปน/
ความสมเหตุสมผลของรายการ

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
การคาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการ
ดังกลาวไดมีการกำหนดเงื่อนไข
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว

อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
การคาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการ
ดังกลาวไดมีการกำหนดเงื่อนไข
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว

อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
การคาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการ
ดังกลาวไดมีการกำหนดเงื่อนไข
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว
อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจ
การคาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการ
ดังกลาวไดมีการกำหนดเงื่อนไข
โดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหวางกันในปจจุบันนั้นเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติ และเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจำเปนและสมเหตุสมผล โดยคาตอบแทนไดมีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึง
ราคาตลาด หรือตนทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ คาเชาจาย โดยตนทุนดังกลาวเปนตนทุนประมาณการจากการคาเชาในอัตราตลาดบวกดวย
อัตรากำไรที่ไดกำหนด ซึ่งเปนอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนตนทุนและอัตรากำไรดังกลาวเปนประจำทุกป โดย
บริษัทนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือผูถือหุนเเลวแตกรณี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ในสวนของรายการที่เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เชน คาธรรมเนียม
ธนาคารจาย เปนตน บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาทั่วไป ซึ่งเปนราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป หรือกำหนดโดย
คำนึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม ในสวนของรายการระหวางกันอื่น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการคาทั่วไป โดย
ใชราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป ซึ่งจะตองเปนราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้
บริษัทตองดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีหรือ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหวางกันนั้น
เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญ
ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละข อ บั ง คั บ ประกาศ คำสั่ ง หรื อ ข อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต

สำหรับแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต จะยังประกอบดวยรายการธุรกิจปกติ เชน คาธรรมเนียมธนาคารจาย เปนตน
ทั้งนี้ การทำรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะตองกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทและเปนไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได
กลาวไวแลวขางตน
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
งบการเงิน
(1)

ผูสอบบัญชี
ป
ชื่อผูสอบบัญชี
2557 นางสาวสมใจ คุณปสุต
2556
2555

(2)

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4499

นางสาวสมใจ คุณปสุต
นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499
4499

บริษัทผูสอบบัญชี
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
(เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด)
บริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด
บริษัทสำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด

รายงานการสอบบัญชี
รายงานของผูสอบบัญชีสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา
งบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
•

ผลการดำเนินงาน
ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา

สำหรับป 2555 สถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย กลับมาฟนตัวหลังจากวิกฤตการณอุทกภัยที่ซึ่งเกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคกลางและบางสวนกรุงเทพมหานคร และแมวาเศรษฐกิจโลกยังคงมีแรงกดดันจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง บริษัทไดทำการติดตามและเฝาระวังภาวะเศรษฐกิจอยางใกลชิด ทั้งนี้บริษัทไดรวมบริหารงาน
กับกลุมผูบริหารของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูถือหุนใหญอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันรวมถึงการพัฒนาระบบทำงานตางๆ ภายในบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคูไป
กับการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหบรรลุไดตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งยังคงไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเปนอยางดี
และสงผลใหโดย ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสินเชื่อรวมจำนวน 18,865.96 ลานบาท รายไดรวมจำนวน 1,583.48
ลานบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 477.40 ลานบาท
สำหรับป 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 754.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 276.84 ลานบาท
หรือรอยละ 57.99 โดยรายไดรวมสำหรับป 2556 มีจำนวน 2,396.98 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 813.50
ลานบาทหรือรอยละ 51.37 ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศในชวงครึ่งปแรก ประกอบ
กับการขยายฐานสินเชื่อเชาซื้ออยางตอเนื่องของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 917.23
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 244.56 ลานบาท หรือรอยละ 36.36 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกูเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
สำหรับป 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 704.09 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 50.15 ลานบาทหรือ
รอยละ 6.65 โดยรายไดรวมสำหรับป 2557 มีจำนวน 2,753.93 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 356.95 ลานบาท
หรือรอยละ 14.89 ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศในชวงครึ่งปแรก ประกอบกับการ
ขยายฐานสินเชื่อเชาซื้ออยางตอเนื่องของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 1,071.90 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 154.63 ลานบาท หรือรอยละ 16.86 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกูเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
การขยายตัวของสินเชื่อ

-

รายได

ป 2555 การขยายฐานสินเชื่อของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมาจากการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรม
รถยนตหลังจากวิกฤตการณอุทกภัยและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทำใหบริษัทมีรายไดรวม 1,583.48
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 462.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.24 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้
การเงินเพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 6,687.08 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 54.91)
องคประกอบหลักของรายไดในป 2555 ของบริษัทยังคงมาจาก รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงินจำนวน 1,376.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86.95 ของรายไดรวม และมาจากรายไดคาธรรมเนียม
และบริการ จำนวน 95.39 ลานบาท และรายไดอื่นจำนวน 111.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.02 และรอยละ
7.03 ตามลำดับ

70

รายงานประจำปี 2557

ป 2556 บริษัทยังคงขยายฐานสินเชื่ออยางตอเนื่อง ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนตภายใน
ประเทศจากนโยบายประชานิยม สงผลใหบริษัทมีรายไดรวม 2,396.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 813.50
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 51.37 (โดยลูกหนีเ้ ชาซือ้ และลูกหนีก้ ารเงินเพิม่ ขึน้ จากป 2555 จำนวน 7,967.44 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 42.23)
องคประกอบหลักของรายไดในป 2556 ของบริษัทยังคงมาจากรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงินจำนวน 2,111.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.07 ของรายไดรวม และมาจากรายไดคาธรรมเนียม
และบริการ จำนวน 181.21 ลานบาท และรายไดอื่นจำนวน 104.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.56 และรอยละ
4.37 ตามลำดับ
ป 2557 บริษัทยังคงขยายฐานสินเชื่ออยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทมีรายไดรวม 2,753.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2556 จำนวน 356.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.89 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากป
2556 จำนวน 470.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.75)
องคประกอบหลักของรายไดในป 2557 ของบริษัทยังคงมาจากรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญา
เชาการเงินจำนวน 2,397.29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 87.05 ของรายไดรวม และมาจากรายไดคาธรรมเนียม
และบริการ จำนวน 197.12 ลานบาท และรายไดอื่นจำนวน 159.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.16 และรอยละ
5.79 ตามลำดับ
สัดสวนรายไดดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินตอรายไดอื่น (ในที่นี้ หมายถึง รายได
คาธรรมเนียมและบริการ และรายไดอื่น) ของบริษัท สำหรับป 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ป 2557
รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
0.70%

รายไดอื่น
12.95%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
86.35%

-

ป 2556
รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
0.69%

รายไดอื่น
11.93%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
87.38%

ป 2555
รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
0.78%

รายไดอื่น
13.05%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
86.17%

คาใชจาย

สำหรับป 2555 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 672.66 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน
211.27 ลานบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 81.24 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 140.90 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2555 มีจำนวน 672.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 133.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
24.81 เมื่อเทียบกับป 2554 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาอัตราการขยายตัวรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหา
แหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำเพื่อรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่มีความสามารถในการทำกำไรได
อยางสม่ำเสมอ สงผลอัตราสวนตางของดอกเบี้ยในป 2555 เพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 3.72
คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2555 มีจำนวน 211.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน
63.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.74 ซึ่งมาจากรายจายหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นปกอน โดยรายจายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ
23.01 ลานบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท คาใชจายในการดำเนินคดีทางกฏหมายเพิ่มขึ้นประมาณ 10.60
ลานบาท และผลขาดทุนจากทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 13.36 ลานบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2555 มีจำนวน 81.24 ลานบาท ลดลงจากป 2554 จำนวน 44.84
ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.66 จากลูกหนี้ที่ฟนตัวจากเหตุการณน้ำทวมในชวงปลายปกลับเขาสูภาวะปกติประกอบกับ
การติดตามดูแลสินเชื่อโดยรวมที่ดีทำใหคุณภาพของลูกหนี้โดยรวมดีขึ้น สงผลใหรายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
มีจำนวนลดลง
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สำหรับป 2556 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 917.23 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน
255.41 ลานบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 269.10 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 201.01 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2556 มีจำนวน 917.23 ลานบาท เพิ่มขึ้น 244.56 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
36.36 เมื่อเทียบกับป 2555 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาอัตราการขยายตัวรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหา
แหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำเพื่อรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่มีความสามารถในการทำกำไรได
อยางสม่ำเสมอ สงผลอัตราสวนตางของดอกเบี้ยในป 2556 เพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 4.45
คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2556 มีจำนวน 255.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน
44.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.89 ซึ่งมาจากรายจายหลักๆ โดยรายจายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 30.07
ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณเพิ่มขึ้น 5.20 ลานบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2556 มีจำนวน 269.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 187.86
ลานบาท คิดเปนรอยละ 231.24 โดยเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาสสุดทายของป 2556
เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจนประกอบกับการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลอง
กับการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทที่มีการขยายตัวอยางมาก
สำหรับป 2557 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 1,071.90 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน
352.58 ลานบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 432.34 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 193.02 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2557 มีจำนวน 1,071.90 ลานบาท เพิ่มขึ้น 154.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
16.86 เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำเพื่อรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ย
ใหอยูในระดับที่มีความสามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ ทำใหอัตราสวนดอกเบี้ยจายในป 2557 ใกลเคียงกับ
ปกอนที่ระดับรอยละ 4.52
คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2557 มีจำนวน 352.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จำนวน
97.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.04 ซึ่งมาจากรายจายหลักๆ โดยรายจายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.42
ลานบาท คาใชจายในการติดตามยึดรถ 32.98 ลานบาท คานายหนาติดตามเรงรัดหนี้สินและคาใชจายทางกฎหมาย
10.89 ลานบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2557 มีจำนวน 432.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จำนวน 163.24
ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.66 โดยเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในมีสัญญาณการชะลอตัวที่ชัดเจน
ประกอบกับการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อของ
บริษัทที่มีการขยายตัวอยางมาก

-

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
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2557
จำนวน
704.09
25.57
8.71
4.52
4.19

2556
จำนวน
754.24
31.47
8.97
4.52
4.45

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำนวน
รอยละ
(50.15)
(6.65)
(5.90)
(18.75)
(0.26)
(2.90)
0.00
0.00
(0.26)
(5.84)

ป 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 704.49 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จำนวน 50.15 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 6.65 และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 25.57 ลดลงจากปกอนรอยละ 18.75 โดยกำไรสุทธิที่ลดลงเปน
ผลมาจากอัตราดอกเบี้ยรับในป 2557 ปรับตัวลดลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันทามกลางสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย ซึ่งอยูที่รอยละ 8.71 และอัตราดอกเบี้ยจายอยูที่รอยละ 4.52 จากการใชแหลงเงินกูยืมที่มีตนทุนทางการ
เงินต่ำ ทำใหสวนตางของอัตราดอกเบี้ยลดลงจากปกอนรอยละ 5.84

-

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม
ลูกหนี้เชาซื้อ-สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ
ลูกหนี้เชาซื้อตอสินทรัพยรวม (%)
สินทรัพยรอการขาย

2557
ลานบาท

2556
ลานบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท
รอยละ

27,864.27
27,025.55
278.63
96.99
83.34

27,293.15
26,591.75
241.64
97.43
29.80

571.12
433.80
36.99
(0.44)
53.54

2.09
1.63
15.31
(0.45)
179.66

โครงสรางของสินทรัพยของบริษัทมีองคประกอบหลักคือลูกหนี้เชาซื้อ โดย ณ ป 2556 บริษัทมีสินทรัพย
รวมจำนวน 27,293.15 ลานบาท (สุทธิจากการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเปนรอยละ 97.43 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัท
สำหรับป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 27,864.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.09 เมื่อ
เทียบกับป 2556 โดยยังคงสัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อ (สุทธิจากการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเปนรอยละ 97.11
ของสิ น ทรั พ ย ร วมของบริ ษั ท ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ ป ก อ น จากสภาวะเศรษฐกิ จ ภายในประเทศที่ ถ ดถอย
โดยบริษัทยังคงเนนใหสินเชื่อเชาซื้อซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทอยางตอเนื่อง

-

คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
-

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิของบริษัทในป 2557 2556 และ 2555 มีจำนวนเทากับ 27,025.55
ลานบาท 26,591.75 ลานบาท และ 18,658.53 ลานบาท ตามลำดับตามรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : บาท

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

ป 2557

ป 2556

ป 2555

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

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

22,070,594,489
(3,060,049,648)
19,010,544,841
(352,015,916)
18,658,528,925
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหลังหักรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ไดดังนี้
ระยะเวลาที่คางชำระ

จำนวนราย

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
คาเสียหาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

ระยะเวลาที่คางชำระ

รายงานประจำปี 2557

569

100.00%

48,248

จำนวนราย

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
คาเสียหาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม
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31,195
6,930
7,130
1,241
475
286
414

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตรารอยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
คาเผื่อหนี้
ของคาเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเชาซื้อ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเชาซื้อ
และหลักประกัน
(หนวย: 1,000บาท) (หนวย: 1,000บาท) (หนวย : 1,000บาท)
1.00%
18,886,369
1,139,494
11,395
1.00%
3,830,242
201,756
2,018
2.00%
3,752,601
156,852
3,137
20.00%
782,280
782,280
156,456
50.00%
227,706
227,706
113,853
100.00%
124,072
124,072
124,072
100.00%
222,746
222,746
222,746

30,782
6,808
5,691
971
301
141
361
208
45,263

118,720

118,720

118,720
166,789
919,186

27,944,736

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

39,727
27,178,794

39,727

39,727

3,088,293

92,789
587,039

ระยะเวลาที่คางชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

จำนวนราย

25,104
4,756
3,575
365
126
341
49
34,316

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตรารอยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
คาเผื่อหนี้
ของคาเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเชาซื้อ
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเชาซื้อ
และหลักประกัน
(หนวย: 1,000บาท) (หนวย: 1,000บาท) (หนวย : 1,000บาท)
1.00%
14,497,278
1,379,162
13,792
1.00%
2,465,905
228,661
2,287
2.00%
1,609,863
114,705
2,294
20.00%
183,945
183,945
36,789
50.00%
49,952
49,952
24,976
100.00%
185,847
185,847
185,847
1-100.00%
17,755
17,755
17,755
19,010,545

2,160,027

68,276
352,016

หมายเหตุ : การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้คางชำระตั้งแต 4 งวดขึ้นไปจะไมหักหลักประกัน

ในป 2555 บริษัทมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 352.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.38 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 93.05 เมื่อเทียบกับป 2554 จากการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจ
เรียกเก็บไมได
ในป 2556 บริษัทมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 587.85 ลานบาท เพิ่มขึ้น 235.66 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 66.91 เมื่อเทียบกับป 2555 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
และพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
ในป 2557 บริษัทมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 920.22 ลานบาท เพิ่มขึ้น 332.37 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 56.54 เมื่อเทียบกับป 2556 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
และพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจำหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้และ
ผูค้ำประกันชำระหนี้ ใหบริษัทฯและบริษัทฯไมสามารถยึดทรัพยหรือบังคับคดี ใหเปนไปตามคำพิพากษาได การตัด
จำหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนำไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกในสวนของรายไดอื่น สำหรับ
ในป 2557 2556 และ 2555 บริษัท ตัดหนี้สูญเปนจำนวน 99.97 ลานบาท 33.44 ลานบาท และ 32.85 ลานบาท
ตามลำดับ
จากตารางขางตน ลูกหนี้หลังจากหักดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได ในป 2557 2556 และ 2555 นั้น
สวนใหญเปนลูกหนี้ปกติที่คางชำระไมเกิน 3 งวดรวมจำนวนเงิน 26,469.21 ลานบาท 26,191.78 ลานบาท และ
18,573.04 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 94.72 96.37 และ 97.69 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรวมตาม
ลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลูกหนี้สวนใหญของบริษัทที่ผานมายังคงอยูในระดับปกติทั่วไป
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-

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
(หนวย : บาท)

ลูกหนี้ตามสัญญา
เชาการเงิน

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 3-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
รวม

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

ป 2557

อัตราสวน
มูลคาลูกหนี้

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน

95.90%
1.95%
0.76%
1.29%
0.10%
100.00%

16,967,093
524,860
3,609,132
279,850
21,380,935

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1%
1%
2%
20%
50%

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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

ลูกหนี้ตามสัญญา
เชาการเงิน

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 3-6 งวด
รวม

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

ป 2556

อัตราสวน
มูลคาลูกหนี้

95.94%
1.04%
0.91%
2.11%
100.00%

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
13,582,120
203,661
49,674
3,356,057
17,191,512

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1%
1%
2%
20%

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

135,821
2,037
993
671,211
810,062
(หนวย : บาท)
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ลูกหนี้ตามสัญญา
เชาการเงิน

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
รวม

192,186,480
5,041,198
10,376,706
207,604,384

รายงานประจำปี 2557

ป 2555

อัตราสวน
มูลคาลูกหนี้

92.57%
2.43%
5.00%
100.00%

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได
จากสัญญาเชา
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
14,788,161
801,805
924,725
16,514,691

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1%
1%
2%

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

147,882
8,018
18,494
174,394

-

ความเพียงพอของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินตามผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง โดยลูกหนี้ที่คางชำระ
ไมเกินกวา 3 งวดจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้
ที่คางชำระเกินกวา 3 งวดจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไมหักหลักประกันเชนกัน
นอกจากนี้บริษัทยังไดระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บ
ไมได และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อใหสอดคลองกับการขยายขนาดของพอรตสินเชื่อโดย ณ สิ้นป 2557
2556 และ 2555 บริษัทมีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) จำนวน 1,479.42 ลานบาท 990.37 ลานบาทและ
437.50 ลานบาท ตามลำดับ และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 920.22 ลานบาท 587.85 ลานบาท และ 352.02
ลานบาท ตามลำดับ
ในป 2557 2556 และ 2555 บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 62.20 รอยละ 59.36 และ
รอยละ 80.46 ของยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาการใหสินเชื่อที่รัดกุมและการติดตาม
ลูกหนี้ที่เขมงวด บริษัทเชื่อวาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต
การดำเนินงานโดยปกติของบริษัท

-

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม
เงินกูยืมระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกูระยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

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

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

2555
ลานบาท
16,705.18
6,163.40
1,097.20
9,000.00
444.58

บริษัทมีหนี้สินรวมป 2557 2556 และ 2555 เปนจำนวนเงิน 23,985.22 ลานบาท 24,069.87 ลานบาทและ
16,705.18 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมในป 2557 ลดลงรอยละ 0.35 จากป 2556 หนี้สินรวมในป 2556
เพิ่มขึ้นรอยละ 44.09 จากป 2555 จะเห็นไดวาหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินกูยืมทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อของบริษัท
ณ สิ้นป 2557 หนี้สินรวมของบริษัท ประกอบดวยรายการหลักคือ เงินกูยืมระยะสั้น จำนวน 7,055.53
ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 624.79 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจำนวน 15,700 ลานบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบดวยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เจาหนี้อื่น คาเบี้ยประกัน
รถยนตของลูกหนี้คางจาย เงินโอนรอตัดบัญชี โดยป 2557 หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีจำนวน 598.66 ลานบาท ลดลง
จากป 2556 จำนวน 42.01 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.56

-

สวนของผูถือหุน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
2554 จำนวน 10.26 ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และไดมีมติใหยกเลิกหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
จำหนายจำนวน 467,356,772 หุน โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,809 ลานบาท (หุนสามัญ
1,809,706,480 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปนเงิน 1,342 ลานบาท (หุนสามัญ 1,342,349,708 หุน มูลคาหุนละ
1 บาท) ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 และจายเงินปนผล
เปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนจำนวน 1,342,349,708 หุน เปนจำนวนเงิน 107.39 ลานบาท
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ภาพรวมในป 2555 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 2,509.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน
ประมาณ 387.16 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.24 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรประจำปจำนวนประมาณ 477.40 ลานบาท
และการจายเงินปนผลจำนวนประมาณ 107.39 ลานบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
2555 จำนวน 24.50 ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,649 บาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 268,469,941 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญ
ของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล
ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคำนวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินปนผลในสวนของ
เศษหุนนี้เปนเงินใหแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2556 และจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท ใหแกผูถือหุนรวมเปนจำนวนเงิน 308,740,432.84
ลานบาท
สำหรับป 2556 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 3,223.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวนประมาณ
713.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.45 มาจากกำไรประจำปจำนวน 754.24 ลานบาท และการจายเงินปนผล
เปนเงินสดจำนวน 40.27 ลานบาท และจายปนผลเปนหุนจำนวน 268.47 ลานบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
2556 จำนวน 40.00 ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย จากการจายหุนปนผลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ทำให
บริษัทมีจำนวนเศษหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผลดังกลาว จำนวน 52 หุน ซึ่งจายปนผลเปนเงินสดแลว จึงมีมติ
ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,610,819,649 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,597 บาท (มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
และไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เปนทุน
จดทะเบียนจำนวน 2,013,524,496 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,899 หุน (มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25
บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคำนวณได
ออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินปนผลในสวนของเศษหุนนี้เปนเงินใหแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการ
เพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน 2557 และจ า ยเงิ น ป น ผลเป น เงิ น สดในอั ต ราหุ น ละ
0.03 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 451,029,487.16 ลานบาท
สำหรับป 2557 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 3,879.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จำนวนประมาณ
655.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.34 มาจากกำไรประจำปจำนวน 704.09 ลานบาท และการจายเงินปนผล
เปนเงินสดจำนวน 48.32 ลานบาท และจายปนผลเปนหุนจำนวน 402.70 ลานบาท

-

สภาพคลอง
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
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รายงานประจำปี 2557

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

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

2555
ลานบาท
(5,356.51)
28.89
5,485.23
157.61
177.82

ในป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจำนวน 157.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งมีกระแสเงินสดสุทธิ
จำนวน 1.65 ลานบาท จากตารางขางตนจะพบวา ในป 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ถูกใช ไปในกิจกรรม
ดำเนินงานจำนวน 5,356.51 ลานบาท จากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อและมีกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาในกิจกรรมจัดหา
เงินจำนวน 5,485.23 ลานบาท ซึ่งไดมาจากการจัดหาเงินโดยการกูยืม เนื่องจากรองรับการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อ
เชนกัน
ในป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 5.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2555
ซึ่งมีเงินสดจำนวน 177.82 ลานบาท จากตารางขางตนจะพบวา ในป 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ถูกใช ไปใน
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 6,228.07 ลานบาท จากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อ
สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในป 2556 มีเงินสดสุทธิไดมาจำนวน 6,252.07 ลานบาท ไดมาจาก
การจัดหาเงินโดยการกูยืมเพื่อรองรับการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อ
ในป 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 21.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมี
เงินสด จำนวน 182.82 ลานบาท จากตารางขางตนจะพบวา ในป 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ ไดมาจาก
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,195.56 ลานบาท จากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อ
สำหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในป 2557 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช ไปจำนวน 1,166.79 ลานบาท ไดมา
จากการจัดหาเงินโดยการกูยืมเพื่อรองรับการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ การเปดเผยขอมูลและการนำเสนองบการเงินของ
บริษัทรวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2557 ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดจัดทำขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยรวมถึงการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการเลือกใชนโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวของกับรายงาน
ทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอและการถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวารายงานทางการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดกับ
ขอเท็จจริงที่เปนสาระสำคัญ เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี
และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยูใน
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ที่มี
ประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของ
บริษัท ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญในการนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นได
อยางมีเหตุผลวางบการเงินของบริษัทสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความเชื่อถือไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ
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(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
กรรมการผูจัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
อิสระผูทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ทาน โดยมีรายนามดังนี้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
ดำรงตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
ดำรงตำแหนง
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราวุธ วราภรณ
ดำรงตำแหนง
กรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.แนงนอย ใจออนนอม
ดำรงตำแหนง
กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล
สติมานนท
ดำรงตำแหนง
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน ไมไดดำรงเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตามขอกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใหทำการกำกับ
ดูแลและสอบทานขอมูลตางๆ ของบริษัทที่เกี่ยวของกับการรายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎระเบี ย บของหน ว ยงานที่ ค วบคุ ม ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง และรวมถึ ง การส ง เสริ ม ให บ ริ ษั ท มี ก ารกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ หมาะสมตามหลั ก
ธรรมาภิบาลที่ดี
สำหรับในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการประชุมรวมกับฝายจัดการ ผูบริหารระดับสูงจากกลุมงานที่เกี่ยวของและ
ผูสอบบัญชีตามกำหนดวาระรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ สรุปโดยรวมดังนี้

•

•

•

•

•

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปของบริษัท โดยหารือรวมกับผูสอบ
บัญชีและผูบริหารสายงานการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวางบการเงิน
จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

ผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติ ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูสอบบัญชี
และไดนำเสนอพรอมใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชั่น และพิจารณาใหบริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยไดหารือ
กับผูตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร
และความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอยางตอเนื่อง ซึ่งจะนำไปการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎเกณฑและกฎหมายหรือขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา ดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรวมถึงกฎหมายหรือขอกำหนดอื่น
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาวโดยครบถวน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยพิจารณา
ภายใตความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลรวมถึงขอกำหนดตางๆ ตามที่ ไดรับขอมูลจากบริษัทกอนนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท
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จากการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทและความรับผิดชอบขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการจัดทำรายงานและ
การเปดเผยขอมูลทางการเงินอยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
การกำกับดูแลใหการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการดูแลใหผูสอบบัญชีปฏิบัติหนาที่ในการ
แสดงความเห็นในรายงานทางการเงินไดอยางเปนอิสระ และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีการดำเนินการ
ดวยความโปรงใส สมเหตุสมผลและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

(ดร. ถกล นันธิราภากร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเและงบกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให ได
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อให ไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้ง
การประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซื้อที่ยังไมไดรับใบกำกับภาษี
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย : บาท)
2556

หมายเหตุ

2557

6
7
8

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

182,822,472
9,363,836,532
76,517,975
38,482,963
29,796,842
73,116,813
6,171,635
9,770,745,232

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

300,000
17,227,918,256
165,122,812
197,202
19,326,498
53,010,891
17,617,812
36,959,452
1,954,786
17,522,407,709
27,293,152,941

10

11
7
8
12
13
14
15.1

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16
17

2557

(หนวย : บาท)
2556

4,972,133,072

5,595,328,704

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

295,000,000
765,000,000
294,205,395
125,875,584

21
19
20

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

5,009,738
350,323,042
1,999,146,411
142,655,740
78,360,740
9,650,905,354

21
19
20

9,379,316
624,787,925

9,512,368
1,661,192,581

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

513,263,201
12,223,748,889
11,249,601
14,418,966,640
24,069,871,994

18

22
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,013,524,496 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2556: หุนสามัญ 1,610,819,649 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 2,013,522,778 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2556: หุนสามัญ 1,610,819,597 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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23

24

2557

(หนวย : บาท)
2556

2,013,524,496

1,610,819,649

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

1,610,819,597
319,888,163

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

110,117,814
1,182,455,373
3,223,280,947
27,293,152,941

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
กำไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กำไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

(หนวย : บาท)
2556

2557

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

2,094,492,590
16,639,380
181,209,374
104,642,039
2,396,983,383

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

55,660,802
199,751,697
269,098,289
524,510,788

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

1,872,472,595
(917,225,238)
955,247,357
(201,007,474)
754,239,883

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป:

-

-

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

704,089,009

754,239,883

0.35

0.37

กำไรตอหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

9

15.2

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หนวย : บาท)
กำไรสะสม

ทุนออกจำหนายและ
และชำระเต็มมูลคาแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

จัดสรรแลว
-สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,342,349,708
268,469,889
1,610,819,597

319,888,163
319,888,163

70,117,814
40,000,000
110,117,814

776,955,923 2,509,311,608
(40,000,000)
(308,740,433) (40,270,544)
754,239,883 754,239,883
1,182,455,373 3,223,280,947

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

319,888,163
319,888,163

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

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

รวม
สวนของผูถือหุน

งบกระแสเงินสด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน

(หนวย : บาท)
2556

897,109,399

955,247,357

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

10,960,561
269,098,289
(2,354,706)
5,338,604
43,179
2,154,053
(2,111,131,970)
917,225,238

37,778,233

46,580,605

(1,100,625,347)
(37,617,553)
(9,526,189)
(72,361,847)
68,925,643
439,589

(8,421,164,080)
(35,112,305)
(18,056,141)
(10,160,216)
(46,434,557)
3,148,824

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

48,071,416
39,417,898
(8,393,708,556)
2,330,873,405
(165,231,952)
(6,228,067,103)
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุนกู
ชำระคืนหุนกูระยะยาว
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายปนผล
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2557

(หนวย : บาท)
2556

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

(8,318,818)
(13,891,513)
3,204,861
(19,005,470)

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

897,437,713
(436,792,241)
1,000,000,000
(240,133,340)
5,746,798,436
(4,989,326)
(40,270,544)
(669,976,736)
6,252,073,962
5,001,389
177,821,083
182,822,472

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.

2.

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีธนาคาร
ธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญและมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
และสินเชื่อลิสซิ่ง ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี และชั้น 14 อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ไดจดั ทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดำเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท การตีความและ
การใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ
สำคัญตองบการเงินนี้

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้สวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู ใชมาตรฐาน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินนี้ ในปที่นำ
มาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงกับบริษัทฯมีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดใหกิจการตองรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกัน ภัยทันที ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันที
ในกำไรหรือขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกำไรหรือขาดทุนก็ ได
ปจจุบันบริษัทฯรับรูรายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกำไรหรือขาดทุน
ในงวดที่เกิดรายการ ฝายบริหารของบริษัทฯประเมินวาเมื่อนำมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช ในป 2558 และเปลี่ยนมารับรู
รายการกำไรขาดทุนดังกลาวทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม
กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการจะ
ตองวัดมูลคายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องตน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯ
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รายงานประจำปี 2557

4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1

การรับรูรายได
ก)

ข)

4.2

4.4

4.5

บริษัทฯหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคางเมื่อลูกหนี้คางชำระคางวดเกินกำหนด 3 งวดนับจากวันครบกำหนด
ชำระ การบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชำระหนี้ที่คางเกินกำหนด
ชำระดังกลาวแลว
ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ผูจำหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะทยอยรับรู
รายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว

การรับรูคาใชจาย
ก)

ข)

4.3

รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและจากสัญญาเชาการเงินตามเกณฑคงคางดังนี้
สัญญาที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรูรายไดโดยวิธีผลรวมจำนวนตัวเลข
สัญญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective interest
method)

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน
คาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน (เชน คานายหนา คาอากรแสตมป)
สำหรับสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่ทำขึ้นตั้งแต 1 มกราคม 2551 จะปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อใหสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของ
สัญญา และจะรับรูเปนคาใชจายทั้งจำนวนเมื่อลูกหนี้คางชำระเกินกวา 3 งวด
รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินคงคางสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให
เชาซื้อและเชาการเงินรอตัดบัญชี

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง โดยลูกหนี้ที่คางชำระไมเกินกวา 3 งวด
จะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ที่คางชำระเกินกวา 3 งวด
จะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ/กฎหมาย
จะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน
รอยละ
ลูกหนี้ปกติและคางชำระไมเกิน 1 งวด
1
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 1 งวด
2
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 3 งวด
20
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 6 งวด
50
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 12 งวด
100
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีนโยบายตัดจำหนาย
ลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้ชำระหนี้ และลูกหนี้ ไมสามารถจายชำระหนี้ ได การตัดจำหนายลูกหนี้
เปนหนี้สูญจะนำไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกในสวนของรายไดอื่น

4.6

ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหนายและขาดทุน
จากการดอยคาทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน

4.7

เงินลงทุน

4.8

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

4.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)

บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกดวยราคาทุน
หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
- 20 ป
สวนปรับปรุงอาคารชุด
- 5 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
- 5 ป
ยานพาหนะ
- 5 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไม ไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรู
ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี

4.10 สินทรัพย ไมมีตัวตน

บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดง
มูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริ ษั ท ฯตั ด จำหน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ มี อ ายุ ก ารให ป ระโยชน จ ำกั ด อย า งมี ร ะบบตลอดอายุ ก ารให ป ระโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา
บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5-10 ป

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
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4.12 สัญญาเชาระยะยาว

สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ ไดโอนใหกับบริษัทฯในฐานะผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน
จะบันทึกเปนหนี้สิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ ไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาทรัพยสินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับ
ผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน จำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

4.13 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่
ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรม
หักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชนของพนักงาน
ก)
ข)

ค)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ
เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน)
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุน

4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และ
มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการ
ปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได
บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงิน

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาได ในตลาดซื้อขาย
คลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลอง
การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช ในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และจะทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย ไมมีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหาร
จำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการ
วาบริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดใน
อนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกัน ภัย ซึ่งตองอาศัย
ขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จำนวนพนักงาน เปนตน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

(หนวย : พันบาท)
2556
627
182,195
182,822

2557

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

6,858
197,383
204,241

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.37 ถึง 2.00 ตอป
(2556: รอยละ 0.50 ถึง 2.00 ตอป)

7.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
7.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 24 - 60 เดือน
และมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแบงตามระยะเวลา
การครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
สวนที่ถึงกำหนดชำระ
(1)
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ที่ทำสัญญากอนป พ.ศ. 2551
5,665
5,665
ลูกหนี้ที่ทำสัญญาตั้งแตป พ.ศ. 2551
13,558,773
18,153,698
10,233
31,722,704
รวม
13,564,438
18,153,698
10,233
31,728,369
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (2)
(2,094,968)
(1,688,313)
(352)
(3,783,633)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญา
11,469,470
16,465,385
9,881
27,944,736
(3)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(906,732)
(12,433)
(21)
(919,186)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
10,562,738
16,452,952
9,860
27,025,550
(1)
(2)
(3)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได

(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ที่ทำสัญญากอนป พ.ศ. 2551
ลูกหนี้ที่ทำสัญญาตั้งแตป พ.ศ. 2551
รวม
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (2)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจาย
ตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)
(3)

ภายใน 1 ป (1)

2556
สวนที่ถึงกำหนดชำระ
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

6,192
12,068,099
12,074,291
(2,140,744)

19,246,075
19,246,075
(2,003,715)

2,922
2,922
(35)

6,192
31,317,096
31,323,288
(4,144,494)

9,933,547
(569,710)
9,363,837

17,242,360
(17,323)
17,225,037

2,887
(6)
2,881

27,178,794
(587,039)
26,591,755

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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7.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

อายุหนี้คางชำระ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
คาเสียหาย
รวม
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจ
เรียกเก็บไมได
รวม
(1)
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ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรู

2557
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรูและ
มูลคาหลักประกัน (1)

31,195
6,930
7,138
1,241
475
286
327

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

1,139,494
201,756
156,852
782,280
227,706
124,072
180,158

1%
1%
2%
20%
50%
100%
100%

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

569
48,161

118,720
27,902,148

118,720
2,931,038

100%

118,720
709,809

60
3
5
3
3
13
87

31,552
1,062
1,631
491
865
6,987
42,588

31,552
1,062
1,631
491
865
6,987
42,588

100%
100%
100%
100%
100%
100%

31,552
1,062
1,631
491
865
6,987
42,588

จำนวนสัญญา

48,248

27,944,736

2,973,626

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

166,789
919,186

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด ลูกหนี้คาเสียหายและลูกหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรู แตไมหักมูลคาหลักประกัน
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(หนวย : พันบาท)

อายุหนี้คางชำระ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/
คาเสียหาย
รวม
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจ
เรียกเก็บไมได
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรู

2556
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรูและ
มูลคาหลักประกัน (1)

30,782
6,808
5,691
971
301
141
313

19,245,400
3,974,390
2,971,990
553,378
146,181
50,156
178,509

1,587,701
311,916
201,662
553,378
146,181
50,156
178,509

1%
1%
2%
20%
50%
100%
100%

15,877
3,119
4,033
110,676
73,090
50,156
178,509

208
45,215

39,727
27,159,731

39,727
3,069,230

100%

39,727
475,187

19
3
5
3
3
15
48

5,978
1,062
1,764
523
866
8,870
19,063

5,978
1,062
1,764
523
866
8,870
19,063

100%
100%
100%
100%
100%
100%

5,978
1,062
1,764
523
866
8,870
19,063

จำนวนสัญญา

45,263

27,178,794

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

3,088,293

92,789
587,039

(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด ลูกหนี้คาเสียหายและลูกหนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรู แตไมหักมูลคาหลักประกัน

7.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคางจำนวนรวม 1,980.09 ลานบาท
(2556: 1,252.14 ลานบาท)

7.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (ลูกหนี้ที่คางชำระเกินกวา 3 งวด) จำนวนรวม 1,475.52
ลานบาท (2556: 987.01 ลานบาท)

7.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อรวมลูกหนี้ที่ไดมีการเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การชำระหนี้โดยการ
ขยายระยะเวลาการจายชำระหนี้ในระหวางปจำนวน 546 สัญญา คิดเปนจำนวนเงิน 378 ลานบาท

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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7.6

8.

ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกำหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer
Finance) โดยใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนโดยไมหักหลักประกันและหยุดรับรูรายไดสำหรับลูกหนี้ที่คางชำระ
เกินกวา 3 งวด และบันทึกสำรองทั่วไปสำหรับลูกหนี้ที่ไมคางชำระหรือคางชำระคางวดไมเกิน 3 งวด หรือใหใชแนวทางอันที่
บริษัทฯเห็นวาเหมาะสมกวา ซึ่งบริษัทฯไดประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการ
ชำระหนี้ ประสบการณขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และเชื่อมั่นวาอัตราที่ใช ในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
ปจจุบันเปนอัตราที่เหมาะสมแลว

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
8.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 36 ถึง
60 เดือนและมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
แบงตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
สวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
รวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (1)
มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

115,962
(17,020)
98,942
(905)
98,037

200,988
(20,260)
180,728
(132)
180,596

316,950
(37,280)
279,670
(1,037)
278,633

(1) สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย

(หนวย : พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (1)
มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
(1) สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย
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ภายใน 1 ป
92,085
(15,247)
76,838
(320)
76,518

2556
สวนที่ถึงกำหนดชำระ
1 - 5 ป
182,526
(16,913)
165,613
(490)
165,123

รวม
274,611
(32,160)
242,451
(810)
241,641

8.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

อายุหนี้คางชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 - 12 งวด
รวม

จำนวนสัญญา

254
3
2
1
2
262

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรู

2557
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรูและ
มูลคาหลักประกัน

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

16,967
525
3,609
280
21,381

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรู

2556
ยอดลูกหนี้
หลังหักรายไดทาง
การเงินรอรับรูและ
มูลคาหลักประกัน

232,606
2,519
3,970
3,356
242,451

13,582
204
50
3,356
17,192

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1%
1%
2%
20%
50%

170
5
722
140
1,037
(หนวย : พันบาท)

อายุหนี้คางชำระ

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 - 6 งวด
รวม
8.3

9.

จำนวนสัญญา

211
2
2
2
217

อัตรารอยละ
ของคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

1%
1%
2%
20%

136
2
1
671
810

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่หยุดรับรูรายไดและมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ไมกอใหเกิดรายไดจำนวน 3.9 ลานบาท (2556: 3.4 ลานบาท)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 เปนดังนี้
(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ยอดตนป
587,849
352,190
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหวางป
432,340
269,098
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
(99,966)
(33,439)
ยอดปลายป
920,223
587,849

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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10. ทรัพยสินรอการขาย

(หนวย : พันบาท)
ยอดยกมาตนป
43,460
(13,663)
29,797

ทรัพยสินรอการขาย
หัก: คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
479,545
(407,183)
(18,823)
460,722
(407,183)

ยอดปลายป
115,822
(32,486)
83,336
(หนวย : พันบาท)

ยอดยกมาตนป
33,300
(8,325)
24,975

ทรัพยสินรอการขาย
หัก: คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
229,807
(219,647)
(5,338)
224,469
(219,647)

ยอดปลายป
43,460
(13,663)
29,797

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

จำนวนดังกลาวเปนเงินฝากประจำที่ไดนำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของธนาคารพาณิชย

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดินที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคของการใชในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาเทากับ 38.16 ลานบาท ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ
ราคาตลาด

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2557
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสำหรับป
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ที่ดิน

อาคารชุด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
สวนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหวาง
อาคารชุด
อุปกรณ
ยานพาหนะ
กอสราง

รวม

5,890
5,890

32,718
32,718

7,308
1,974
9,282

18,661
2,897
(124)
21,434

21,716
5,762
(3,562)
23,916

202
202

86,495
10,633
(3,686)
93,442

-

10,035
1,473
11,508

5,570
668
6,238

10,913
2,244
(105)
13,052

6,966
4,464
(2,890)
8,540

-

33,484
8,849
(2,995)
39,338

5,890

21,210

3,044

8,382

15,376

202

54,104
8,849

(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสำหรับป

ที่ดิน

อาคารชุด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เครื่องตกแตง
สวนปรับปรุง
สวนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารระหวาง
อาคารชุด
อุปกรณ
ยานพาหนะ
กอสราง

รวม

5,890
5,890

32,718
32,718

5,966
1,342
7,308

13,945
6,291
(1,575)
18,661

22,395
7,794
(8,473)
21,716

202
202

81,116
15,427
(10,048)
86,495

-

8,562
1,473
10,035

4,857
713
5,570

10,363
2,102
(1,552)
10,913

10,260
4,352
(7,646)
6,966

-

34,042
8,640
(9,198)
33,484

5,890

22,683

1,738

7,748

14,750

202

53,011
8,640

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม
บัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 13.59 ลานบาท (2556: 13.25 ลานบาท)

14. สินทรัพย ไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯเปนซอฟแวรคอมพิวเตอร แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป
อายุการตัดจำหนายคงเหลือ

ยอดยกมา
ตนป
26,785
(9,167)
17,618

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เพิ่มขึ้น
2,714
2,714

ตัดจำหนาย
(4,625)
(4,625)

ยอดคงเหลือ
ปลายป
29,499
(13,792)
15,707
4,625
0 - 10 ป
(หนวย : พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป
อายุการตัดจำหนายคงเหลือ

ยอดยกมา
ตนป
12,893
(6,847)
6,046

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
13,892
13,892

ตัดจำหนาย
(2,320)
(2,320)

ยอดคงเหลือ
ปลายป
26,785
(9,167)
17,618
2,320
0 - 5 ป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีสินทรัพยไมมีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาตัดจำหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม
บัญชีกอนหักคาตัดจำหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 5.87 ลานบาท (2556: 5.45 ลานบาท)
บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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15. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี / คาใชจายภาษีเงินได
15.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
172,810
103,843
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
6,497
2,733
ผลตางรายไดตามสัญญาเชาการเงิน
4,944
2,563
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
2,489
2,250
อื่นๆ
1,615
857
รวม
188,355
112,246
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
59,922
69,839
คาใชจาย/คาธรรมเนียมในการกูยืมรอตัดบัญชี
4,208
5,239
อื่นๆ
21
209
รวม
64,151
75,287
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
124,204
36,959

15.2 คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557

(หนวย : พันบาท)
2556

280,005
260

231,242
1,524

(87,245)
193,020

(31,759)
201,007

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได
897,109
955,247
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
20%
20%
จำนวนภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได
179,422
191,049
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
260
1,524
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
5,736
3,645
กลับรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเนื่องจากคาดวาจะไมไดใชประโยชน
7,602
4,789
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
193,020
201,007
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
กิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน
รวม

คงที่
คงที่

(หนวย : พันบาท)
2556

2557
350,000
4,622,133
4,972,133

780,000
4,815,329
5,595,329

เงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งจะครบกำหนดชำระตามที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงินแตละฉบับและ
ชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และภายใตสัญญาเงินกูยืมนี้ บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุใน
สัญญา เชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1 เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯมีเงินกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงิน
ที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินตนตามวันที่ที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินแตละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันคงเหลือเปนจำนวนเงิน 2,500 ลานบาท

17. เงินกูยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินกูยืมระยะสั้นเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินหรือตั๋วแลกเงินจากบุคคล
และกิจการที่เกี่ยวของกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกำหนดชำระคืนเงินตนตามวันที่ระบุไว ในตั๋วแตละฉบับและคิดดอกเบี้ยในอัตรา
คงที่

18. เจาหนี้อื่น
เจาหนี้คาซื้อรถยนตเชาซื้อ
เจาหนี้อื่น - คาเบี้ยประกันภัยคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวมเจาหนี้อื่น

19. เงินกูยืมระยะยาว
ก) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 300 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนเปนรายเดือนรวม 36 งวด นับแตวันที่เบิกเงินกู
คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน
ข) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 800 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ป นับแตวันที่
เบิกเงินกูคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน
ค) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 280 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนทุกไตรมาสรวม 10 งวด คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
MLR หักรอยละคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน
ง) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 500 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 4 ป นับแตวันที่
เบิกเงินกู คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน

(หนวย : พันบาท)
2556
227,908
36,708
27,878
1,711
294,205

2557
154,832
26,166
17,252
1,671
199,921

(หนวย : พันบาท)
2557
2556
73,200

800,000

800,000

112,000

224,000

500,000

500,000
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(หนวย : พันบาท)
2557
2556
250,000
416,667

จ) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 500 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนทุกไตรมาสรวม 12 งวด คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป
โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน
รวม
หัก: คาใชจายในการกูยืมรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

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

2,013,867
(2,351)
2,011,516
(350,323)
1,661,193

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาแตละฉบับ
อาทิเชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2,013,867
(351,867)
1,662,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
บวก: กูเพิ่มระหวางป
หัก: จายคืนเงินกูในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

20. หุนกู

(หนวย : พันบาท)
หุนกู

อายุหุนกู

วันที่ออกหุนกู

1
2 ป
27 เมษายน 2555
2
3 ป
27 เมษายน 2555
3
4 ป
27 เมษายน 2555
4
4 ป
1 พฤศจิกายน 2555
5
4 ป
14 มิถุนายน 2556
6
3 ป 7 เดือน 5 วัน 30 สิงหาคม 2556
7
4 ป
25 ตุลาคม 2556
8
4 ป
2 พฤษภาคม 2557
9
2 ป 11 เดือน 28 วัน 30 เมษายน 2557
10
3 ป 9 วัน
30 เมษายน 2557
11
3 ป 18 วัน
21 พฤษภาคม 2557
12
3 ป 7 วัน
3 กรกฎาคม 2557
13
2 ป 10 เดือน 25 กันยายน 2557
รวม
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
หุนกู
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
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วันที่ครบ
กำหนดไถถอน
27 เมษายน 2557
27 เมษายน 2558
27 เมษายน 2559
1 พฤศจิกายน 2559
14 มิถุนายน 2560
5 เมษายน 2560
25 ตุลาคม 2560
2 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน 2560
9 พฤษภาคม 2560
8 มิถุนายน 2560
10 กรกฎาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
4.90
5.20
5.50
5.00
4.70
4.759
4.80
4.75
4.25
4.25
4.25
4.22
4.10

2557

2556

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

2,000,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
2,000,000
760,000
3,000,000
14,760,000
(23,842)
14,736,158
(1,999,146)
12,737,012

หุนกู 1) ถึง 5) และ 7) และ 8) เปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันและมีผูแทน ผูถือหุนกู โดย
กำหนดจายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุนกู
หุนกู 6) และ 9) ถึง 13) เปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทน ผูถือหุนกู โดย
กำหนดจายชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู
บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไว อาทิเชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ ผูถือหุน ณ วันสิ้น
งวดบัญชีในอัตราสวนไมเกิน 10 : 1 ตลอดอายุของหุนกู นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถซื้อคืนหุนกูกอนครบกำหนดไดหากเขาเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว

21. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

2557
15,146
(1,118)
14,028
(4,649)
9,379

(หนวย : พันบาท)
2556
15,663
(1,141)
14,522
(5,010)
9,512

บริษัทฯไดทำสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะใชในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการ
ชำระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ไมเกิน 1 ป
1 – 5 ป
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
5,232
9,914
15,146
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
(583)
(535)
(1,118)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
4,649
9,379
14,028

22. ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
11,250
9,202
ตนทุนบริการในปจจุบัน
1,357
1,097
ตนทุนดอกเบี้ย
601
441
ผลประโยชนที่จายระหวางป
(543)
(106)
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(222)
616
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป
12,443
11,250
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งรวมอยูในสวนของกำไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในป
- การปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน
- การปรับปรุงจากประสบการณ
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน (คาใชจายในการขายและการบริหาร)

(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
1,357
1,097
601
441
(2,259)
2,037
1,736

(330)
946
2,154

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

2557
(รอยละตอป)
3.98
7.10
6-8

2556
(รอยละตอป)
4.77
7.84
4 - 11

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณสำหรับปปจจุบันและ
สี่ปยอนหลัง แสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
จำนวนภาระผูกพันตามโครงการ
จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
ผลประโยชน
จากผลของประสบการณ
ป 2557
12,443
2,037
ป 2556
11,250
946
ป 2555
9,202
504
ป 2554
6,685
611
ป 2553
2,709
-

23. ทุนเรือนหุน/เงินปนผล
ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 268.5
ลานบาท (หุนสามัญ 268.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) จากเดิม 1,342.3 ลานบาท (หุนสามัญ 1,342.3 ลานหุน มูลคาหุนละ
1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวน 1,610.8 ลานบาท (หุนสามัญ 1,610.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรร
หุนปนผลใหแกผูถือหุน โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 29 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 402.7
ลานบาท (หุนสามัญ 402.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) จากเดิม 1,610.8 ลานบาท (หุนสามัญ 1,610.8 ลานหุน มูลคาหุนละ
1 บาท) เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวน 2,013.5 ลานบาท (หุนสามัญ 2,013.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรร
หุนปนผลใหแกผูถือหุน โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 10 เมษายน 2557
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เงินปนผล
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯไดอนุมัติจายเงินปนผลประจำป 2555 ใหแกผูถือหุน
สามัญในอัตราหุนละ 0.03 บาท จากจำนวนหุน 1,342,349,708 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย 40 ลานบาท และจายปนผลเปนหุนสามัญ
ของบริษัทฯจำนวน 268,469,889 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุน เดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการ
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท ซึ่งคิดเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 308 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในวันที่ 29 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปไดมีมติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานป 2556 เปนสำรองตาม
กฎหมาย จำนวนเงิ น 40,000,000 บาท และจ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น สามั ญ ในอั ต ราหุ น ละ 0.03 บาท จากจำนวนหุ น
1,610,819,597 หุน รวมเปนเงินปนผลจาย 48 ลานบาท และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 402,703,181 หุน (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุน เดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท ซึ่ง
คิดเปนจำนวนเงินรวมประมาณ 451 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 23 เมษายน 2557

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได

25. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาธรรมเนียมธนาคารและบริการ
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายทางกฎหมาย

2557
432,340
175,543
21,969
18,823
13,471
13,401

(หนวย : พันบาท)
2556
269,098
152,121
19,470
5,339
10,961
9,261

26. กำไรตอหุน

กำไรต อหุ น ขั้ นพื้ นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับ ป (ไมรวมกำไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น ) ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป และไดปรับจำนวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุนสามัญที่เกิดจากการ
ออกหุนปนผล
เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2557 ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ประจำป ผู ถื อ หุ น ได อ นุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น เป น เงิ น สดในอั ต รา
หุนละ 0.03 บาท และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น ในการคำนวณกำไร
ตอหุนจึงไดปรับปรุงจำนวนหุนสามัญที่ใชในการคำนวณกำไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนงวด

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกอยูระหวางป (พันหุน)
จำนวนหุนปนผลที่จายในระหวางป 2557 (พันหุน)
รวม (พันหุน)
กำไรสำหรับป (พันบาท)
กำไรตอหุน (บาทตอหุน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2,013,523
1,610,820
402,703
2,013,523
2,013,523
704,089
754,240
0.35
0.37
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27. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน
ทั้งนี้ ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการ
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ
มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ (1) รถยนตใหม (2) รถยนตเกา และ (3) อื่นๆ
ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจั ด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส ว นงานโดยพิ จ ารณาจากกำไร
หรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ ใช ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯบริหารงานดานการจัดหาเงิน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังนั้น
คาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดำเนินงาน
ขอมูลรายได กำไร และสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รถยนต ใหม
รถยนตเกา
รวมสวนงาน
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอื่น
รายไดที่ไมไดปนสวน
รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กำไรสำหรับสวนงาน

1,209,625
14,949
105,367

1,168,336
4,379
113,143

1,329,941
20,545

1,285,858
37,382

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

(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รถยนต ใหม
รถยนตเกา
รวมสวนงาน
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอื่น
รายไดที่ไมไดปนสวน
รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน
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910,526
10,579
93,710

1,183,966
6,060
96,476

1,014,815
4,585

1,286,502
5,602

2,094,492
16,639
190,186
95,666
2,396,983
10,187
5,339
10,960
228,927

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กำไรสำหรับสวนงาน

(หนวย : พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
รถยนต ใหม
รถยนตเกา
รวมสวนงาน
269,098
917,225
955,247
(201,007)
754,240

สินทรัพยแยกตามสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รถยนต ใหม
รถยนตเกา
รวมสวนงาน
สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย

16,839,980

10,464,203

27,304,183
560,085
27,864,268
(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รถยนต ใหม
รถยนตเกา
รวมสวนงาน
สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย

15,228,835

11,604,560

26,833,395
459,758
27,293,153

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร

บริษัทฯดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของบริษัทฯ ในระหวางป 2557 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจำนวนเงิน 4.5 ลานบาท (2556: 3.8 ลานบาท)
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29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่
เกี่ยวของกันและรายการระหวางกันสามารถสรุปไดดังนี้
ชื่อกิจการ
ความสัมพันธ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทในเครือ

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ซื้อซอฟแวร
ดอกเบี้ยจาย
คาธรรมเนียมธนาคารจาย
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาบริการจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย - บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

(หนวย: พันบาท)
นโยบายการกำหนดราคา
(สำหรับป 2557)

11,101

10,518
21,395

10,073
297
5,962

9,134
482
1,297

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
และตามที่กำหนดใน
หนังสือชี้ชวน
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

5,994
10,334

5,129
-

อัตราที่ตกลงกัน
อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

6,759

9,013

อัตราที่ตกลงกัน

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
เงินฝากธนาคาร
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
178,571
143,653
สินทรัพยอื่น - เงินประกัน
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
59
59
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
12
14
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษทั ที่เกี่ยวของกัน - บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
180,000
130,000
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
141,000
205,000
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
198
388
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(หนวย : พันบาท)
2556

2557
หุนกู
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100
429,400

514,400
-

5

11,427

3,840

4,600
-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หุนกูระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ
ตนป

ยอดคงเหลือ
ปลายป

เพิ่มขึ้น

ลดลง

130,000
205,000

1,065,000
805,000

1,015,000
869,000

180,000
141,000

514,400

100

514,400

100

-

429,400

-

429,400

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางป 2557 และ 2556 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
ผลประโยชนระยะสั้น
28,129
27,583
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
586
377
รวม
28,715
27,960

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน

บริษัทฯไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารและอุปกรณ อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต 1 ถึง 5 ป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีจำนวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ำที่ตองจาย
ในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
จายชำระภายใน
ภายใน 1 ป
7,217
6,076
1 ถึง 5 ป
4,851
6,943
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30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูและสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู โดยมีคาธรรมเนียมที่ตองจายในอนาคตดังนี้
(หนวย : พันบาท)
2557
2556
จายชำระภายใน
ภายใน 1 ป
979
1,002
1 ถึง 4 ป
1,292
1,786

30.3 บริ ษั ท ฯมี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาให บ ริ ก ารระบบงานสารสนเทศและงานสนั บ สนุ น กั บ บริ ษั ท ใหญ โ ดยสั ญ ญาดั ง กล า ว
ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยางไรก็ตาม ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน บริษัทฯยังคงใชบริการดังกลาวอยูและ
อยูระหวางการดำเนินงานตออายุสัญญา
30.4 คดีฟองรอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย โดยมีทุนทรัพยรวม
จำนวน 2.9 ลานบาท ซึ่งผลของคดียังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟองรองและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นอยางมีนัยสำคัญจึงไมไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว

31.

เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้/เจาหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อและเชาการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม หุนกู และเจาหนี้อื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

31.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะได
รับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ
มีลูกหนี้อยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหกู
ยืมหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

31.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศและมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเปนจำนวนนอย ดังนั้น ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเทานั้น
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
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(หนวย : ลานบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ภายใน
มากกวา
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
5 ป

2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

9,994
95

16,465
181

10
-

184
-

20
1,476
4

204
27,945
280

4,972
1,047
924
1,500
5

625
14,180
9

-

112
-

181
-

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

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง

(หนวย : ลานบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ภายใน
มากกวา
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
5 ป

2556
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

8,947
76

17,242
163

3
-

158
-

25
987
3

183
27,179
242

5,595
1,060
239
1,999
5

1,549
12,737
10

-

224
-

265
-

5,595
1,060
265
2,012
14,736
15

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อครบกำหนด เนื่องจาก
ไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายได
วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 มีดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
2557
รายการ
เมื่อทวงถาม
นอยกวา 1 ป
มากกวา 1 ป
ไมมีกำหนด
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
204
204
(1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
9,994
16,475
1,476
27,945
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
95
181
4
280
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
4,972
4,972
เงินกูยืมระยะสั้น
1,047
1,047
เจาหนี้อื่น
181
181
เงินกูยืมระยะยาว
1,036
625
1,661
หุนกู
1,500
14,180
15,680
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
5
9
14
(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด)
(หนวย : ลานบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
(1)
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เมื่อทวงถาม

นอยกวา 1 ป

2556
มากกวา 1 ป

183
-

8,947
76

17,245
163

987
3

183
27,179
242

-

5,595
1,060
265
350
1,999
5

1,662
12,737
10

-

5,595
1,060
265
2,012
14,736
15

ไมมีกำหนด

รวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด)

รายงานประจำปี 2557

31.3 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชำระหนี้สินในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
วิธีการกำหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญถือตามจำนวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
ลูกหนี้/เจาหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม หุนกู และเจาหนี้อื่น ซึ่งเครื่องมือทางการเงิน
สวนใหญของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ดังนั้น บริษัทฯจึงประมาณวามูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินไมแตกตางจากมูลคาตามบัญชีอยางเปนสาระสำคัญ

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไวซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 6.18:1 (2556: 7.47:1)

33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1)
จายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2557 ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ เปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท และจายเปน
หุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 402.70 ลานหุน ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตรารวม
หุนละ 0.23 บาท
2)
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 1,718 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
3)
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 402.70 ลานหุน ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มเปน 2,416.23 ลานบาท (หุนสามัญ
2,416.23 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว
4)
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกเสนอขายหุนกูและตราสารหนี้อื่นๆ สำหรับป 2558 และยกเลิกวงเงินที่เคยขออนุมัติไวเดิม

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558

บริษ ั ท ราชธานีล ิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน)
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