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สารจากคณะกรรมการ
ในป 2564 ทั่วโลกยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลตอ
ระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของผูคนอยางหลีกเลี่ยงไมได จนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม (New Normal)
ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก อยางไรดี เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกจากการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน
การผอนคลายมาตรการควบคุมโรค และการกระตุนเศรษฐกิจผานนโยบายตางๆ ของภาครัฐ โดยบริษัทไดติดตามและประเมิน
สถานการณดังกลาวอยางใกลชิด เพอปรับตัวใหสามารถดำเนินงานภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางตอเนอง
สำหรับผลการดำเนินงานในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจำนวน 1,709.19 ลานบาท ลดลงจากปกอน
รอยละ 8.12 โดยลูกหนี้สินเชอเชาซื้อและเชาทางการเงิน-สุทธิ อยูที่ 47,911.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 2.49
โดยมีสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไมแนนอน บริษัทจึงมีการใหสินเชอดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทได
ติดตามใหความชวยเหลือลูกหนีท้ ่ีไดรบั ผลกระทบจากสถานการณดงั กลาว ผานมาตรการพักชำระหนี้ การขยายระยะเวลาผอนชำระ
และการรีไฟแนนซ ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แตละราย
นอกจากนี้ บริษทั มีเปาหมายในการเปนองคกรธุรกิจชัน้ นำทีป่ ระสบความสำเร็จอยางยัง่ ยืน จึงใหความสำคัญตอการดำเนิน
ธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง หมายทีจ่ ะสรางคุณคาของกิจการเพอตอบสนองตอความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซคณ
ุ คา (Value Chain) และจากการดำเนินกิจการตามหลักการดังกลาว ทำให ในปทผ่ี า นมา
บริษัทไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในหุนยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจที่จะเปนผูประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
สำหรับป 2565 คาดการณวาเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวจากการผอนคลายมาตรการควบคุมโรคและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย
เปนสำคัญ ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และยังคงใหความสำคัญตอ
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ การใหบริการทางการเงินอยางมีความรับผิดชอบ พรอมทั้งสงเสริม
ใหผู ใชบริการทุกกลุมในสังคมไดมีโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินมากยิ่งขึ้น
ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและผูถือหุนทุกทานที่ ได ใหความไววางใจและสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทดวยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน สำหรับความทุมเทในการปฏิบัติ
หนาที่ใหกบั บริษทั อยางเต็มกำลังความสามารถ โดยขอใหเชอมัน่ วาคณะกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานของบริษทั จะมุง มัน่ ปฏิบตั ิ
หนาที่ดวยความสำนึกและความรับผิดชอบ เพอใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
กรรมการบริษทั จำนวน 4 ทาน ไดแก นายโกวิท รุง วัฒนโสภณ เปนประธานกรรมการบริหาร นายวิรตั น ชินประพินพร นายสมเจตน
หมูศิริเลิศ นายกำธร ตันติศิริวัฒน เปนกรรมการบริหาร
ในป 2564 คณะกรรมการบริหารไดมีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 97.92
เพอพิจารณาบริหารและจัดการในเรองตางๆ ที่สำคัญของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการและ
หนวยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงพิจารณา ตรวจสอบและกลัน่ กรองในเรองตางๆ ดังกลาวกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งสามารถสรุปโดยรวมไดดังนี้
•

กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยประจำป รวมถึงถายทอดไปสูผูบริหารและพนักงาน
ในองคกรใหทราบเพอนําไปปฏิบตั ิ รวมถึงมีการติดตามผลเพอปรับกลยุทธ ใหเหมาะสมกับสถานการณและใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่ไดกำหนดไว

•

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยอยางตอเนองทุกเดือน เพอใหเปนไปตามแผนงาน
และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

•

พิจารณาอนุมตั แิ นวทางการบริหารความเสีย่ ง ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของผูม อี ำนาจ รวมถึงการบริหารความตอเนอง
ทางธุรกิจของบริษัท

•

พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนของพนักงาน

•

ปฏิบัติหนาที่อนใดตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลเพอใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
หรือเพอพิจารณาตอไป
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศและการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารไดติดตามและประเมินสถานการณดังกลาวอยางใกลชิด เพอ
ปรับตัวใหสามารถดำเนินงานภายใตภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางตอเนอง คณะกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่
ดวยความระมัดระวัง เพอใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเปาหมาย ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับ
ที่เกี่ยวของและรวมถึงใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำใหบริษัทเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดวยอีกฐานะหนึง่ ซึง่ ประกอบไปดวยสมาชิกจำนวน 4 ทาน ไดแก นายโกวิท รุง วัฒนโสภณ เปนประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายวิรัตน ชินประพินพร นายสมเจตน หมูศิริเลิศ และนายกำธร ตันติศิริวัฒน เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในป 2564
มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 97.92 สรุปการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
1.
การบริหารความเสีย่ งดานกลยุทธ ดูแลภาพรวมการบริหารความเสีย่ งใหมคี วามสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษทั โดยประเมินปจจัยสภาพแวดลอมทัง้ ภายในและภายนอกองคกร อันอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทผานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานกลยุทธ
2.
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิต ดูแลติดตามพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้และการตั้งคาเผอผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ผานการรายงานขอมูลในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะกลุมลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได ใหความชวยเหลือผานมาตรการตางๆ
เพอปองกันลูกหนี้กลุมดังกลาวไมใหกลายเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพในอนาคต
3.
การบริหารความเสี่ยงดานตลาด พิจารณาแผนการบริหารอัตราดอกเบี้ยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับ
แนวโนมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ปจจัยทางเศรษฐกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพอบริหารความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัท
4.
การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง พิจารณาแผนการจัดหาแหลงเงินทุน การบริหารโครงสรางทางการเงิน การบริหาร
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดหาวงเงินสินเชอสำรองเพอบริหาร
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยคำนึงถึงตนทุนและเสถียรภาพทางการเงินเปนสำคัญ
การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ดูแลติดตามการบริหารความตอเนองทางธุรกิจและการจัดการสถานการณ ในภาวะ
5.
โรคระบาด รวมถึ ง พิ จ ารณารายงานข อ มู ล ความเสี ย หายจากความเสี ่ ย งด า นปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Loss Data Report)
เพอพิจารณาสาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการปองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
และการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงไดเฝาระวังและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด
รวมถึงไดบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุมในทุกมิติ เพอใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตสถานการณดังกลาว อันจะทำใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและเติบโต
ไดอยางตอเนอง

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน
3 ทาน โดยมีรายนามดังนี้
1.
นายสุวิทย อรุณานนทชัย (กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหนง ประธานกรรมการ
2.
นายวราวุธ วราภรณ
(กรรมการอิสระ)
ดำรงตำแหนง กรรมการ
3.
นายสมเจตน หมูศิริเลิศ (กรรมการที่มิใชผูบริหาร) ดำรงตำแหนง กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบตั หิ นาทีต่ ามที่ไดรบั มอบหมายอยางเต็มทีด่ ว ยความระมัดระวัง ภายใต
นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งไดผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
สำหรับในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดมีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ย
คิดเปนรอยละ 100 โดยไดดำเนินการทีเ่ กีย่ วของกับการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพอเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
สรุปดังตอไปนี้
•
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและกระบวนการ
ในการสรรหาของบริษทั โดยการพิจารณาถึงคุณสมบัตอิ งคความรู และประสบการณซง่ึ สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย
ขององคกรไมขัดตอกฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของดวยความโปรงใส
•
ดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
•
กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพอพิจารณาผลตอบแทนประจำป
•
ทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
และกรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับภาวะตลาด
•
ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
•
ทบทวน Board Skill Matrix รวมถึงความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และใหสอดคลองกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงรายงานผล Board Skill Matrix ตอคณะกรรมการ
กลาวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ขางตนตามบทบาทและความรับผิดชอบ
ที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา สำหรับป 2564 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอน
ทีแ่ สดงไว ในรายงานประจำปนน้ั เหมาะสมกับภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทโดยรวม

(นายสุวิทย อรุณานนทชัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย จึงเห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรวมกันทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั กำหนดใหมเี รองการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี ปนวาระหนึง่ ในการประชุม ดังนัน้ ในป 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
จึงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100 สรุปการปฏิบัติงานดานบรรษัทภิบาล ดังนี้
1.
พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ
2.
พิจารณาทบทวนนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและการใชขอมูลภายใน โดยตระหนักวาบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งขอมูลภายในองคกรบางเรองเปนขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหรือมูลคา
หลักทรัพยของบริษัท จึงดำเนินการทบทวนแนวทางการเปดเผยสารสนเทศและการใชขอมูลภายในของบริษัทใหเปนไป
อยางเหมาะสม เพอใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เขาถึงขอมูลขาวสารของบริษัทไดอยาง
เปนธรรมและเทาเทียม รวมถึงเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.
พิจารณากำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชน ซึง่ บริษทั ถือหลักการสำคัญทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาค
เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความเหมือน หรือความแตกตางใดๆ โดยตระหนักวาการดำเนินธุรกิจอยาง
รับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝายในหวงโซคณ
ุ คา และการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนความรับผิดชอบหนึง่ ทีส่ ำคัญของบริษทั
อันจะนำไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคาของกิจการอยางยั่งยืน
4.
จัดใหมีการทดสอบความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานการคอรรัปชัน
ของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผลการทดสอบพบวา พนักงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
ตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานการคอรรัปชันที่คะแนนรอยละ 95.24 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว
5.
จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และการประเมินตนเองของกรรมการ
รายบุคคล เพอพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรค ระหวางปทผ่ี า นมา รวมถึงเพอใหการทำงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอางอิงหลักเกณฑการประเมินตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเผยแพร
จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใตหลักบรรษัทภิบาล สงผลใหบริษัทไดรับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company : CGR) ประจำป 2564
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ตอเนองเปนปที่สี่ และไดรับการคัดเลือกใหเปนบริษัทที่มี
การดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
จากสถาบันไทยพัฒน (ESG 100) ประจำป 2564 ตอเนองเปนปที่เจ็ด สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะดำเนินงานให
สอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลเพอขับเคลอนธุรกิจสูความยั่งยืน

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
ป 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ลานบาท

ป 2563
รอยละ

ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนดชำระใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินครบกำหนดชำระใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้อน
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนดชำระเกินกวา 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ครบกำหนดชำระ
เกินกวา 1 ป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
สินทรัพยรวม

476.22
17,985.28
218.53
81.27
98.32
100.63

0.97
36.54
0.44
0.17
0.20
0.20

1,043.79
17,724.12
237.82
75.59
67.31
61.27

2.15
36.53
0.49
0.15
0.14
0.13

429.13
17,696.27
215.62
67.49
156.18
46.00

0.84
34.78
0.43
0.13
0.31
0.09

2.00
29,386.22

0.00
59.70

2.00
28,334.30

0.00
58.40

2.00
31,352.60

0.00
61.62

0.65
321.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
19.33
0.14
66.99
0.03
12.82
31.80
0.06
0.86
421.59
0.00
1.45
49,223.46 100.00
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451.72
0.93
0.00
0.00
0.19
0.00
19.33
0.04
80.19
0.17
20.39
0.04
22.98
0.05
375.56
0.78
1.45
0.00
48,518.01 100.00

444.13
0.87
0.21
0.00
0.00
0.00
19.33
0.04
95.28
0.19
0.00
0.00
16.84
0.03
338.37
0.67
1.48
0.00
50,880.93 100.00
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ป 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ลานบาท

ป 2563
รอยละ

ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
เจาหนี้อน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยที่ถึงกำหนดภายใน 1 ป
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา-สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
เงินกูระยะยาว
หุนกู
ประมาณการหนี้สิน-สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินรวม
สวนผูถือหุน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กำไรสะสม จัดสรรแลว
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม

0.00
9,402.67
2,584.88
5,808.78
472.15
0.00
5.43
244.37
259.87

0.00
19.10
5.25
11.80
0.96
0.00
0.01
0.50
0.53

0.00
5,371.89
0.00
5,619.34
481.88
0.00
8.52
250.89
225.02

0.00
11.07
0.00
11.58
0.99
0.00
0.02
0.52
0.46

0.00
14,904.57
50.00
14,130.92
506.56
3.83
0.00
255.91
207.24

0.00
29.29
0.10
27.77
1.00
0.01
0.00
0.50
0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

4.59

0.01

6.81
2,044.76
16,794.34
32.83
37,656.89

0.01
4.15
34.12
0.07
76.50

11.22
7,589.98
18,098.73
41.86
37,699.32

0.02
15.64
37.30
0.09
77.70

0.00
600.91
12,496.33
49.05
43,209.91

0.00
1.18
24.56
0.10
84.92

5,663.03
319.89

11.51
0.65

5,663.03
319.89

11.67
0.66

3,775.35
319.89

7.42
0.63

1.13
557.50
5,026.14 10.21
0.01
0.00
11,566.57 23.50
49,223.46 100.00
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471.00
0.97
4,364.76
8.99
0.01
0.00
10,818.69 22.30
48,518.01 100.00

378.00
0.74
3,197.78
6.29
0.009
0.00
7,671.02 15.08
50,880.93 100.00

ป 2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลานบาท

ป 2563
รอยละ

ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดและคาใชจาย
รายไดดอกผลจากการใหเชาซื้อ
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดอน
รายไดรวม

3,384.91 80.09
45.33
1.07
379.54
8.98
416.71
9.86
4,226.49 100.00

3,466.92 81.33
48.82
1.14
316.17
7.42
430.82 10.11
4,262.73 100.00

3,498.13 82.54
40.52
0.96
328.16
7.74
371.34
8.76
4,238.15 100.00

ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายในการขายและบริหาร
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได
คาใชจายรวม

913.21
584.62
585.90
0.00
433.57
2,517.30

21.61
13.83
13.86
0.00
10.26
59.56

1,063.47
537.61
337.91
0.00
463.53
2,402.52

24.95
12.61
7.93
0.00
10.87
56.36

1,011.35
570.03
0.00
193.53
499.67
2,274.58

23.86
13.45
0.00
4.57
11.79
53.67

กำไรสุทธิ

1,709.19

40.44

1,860.21

43.64

1,963.57

46.33

อัตราสวนทางการเงินสำคัญที่สะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ป 2564

อัตราสวน

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

ป 2563

ป 2562

1.01
1.00

1.61
1.59

0.62
0.61

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตรากำไรสุทธิตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

40.44
67.91
7.15
2.49
4.66
15.27

43.64
75.86
7.04
2.70
4.34
20.12

46.33
77.69
7.04
2.48
4.56
26.42

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

3.50
0.09

3.74
0.09

3.99
0.09

3.35
3.26
3.21
1.31
56.33***

3.19
3.48
3.44
1.31
51.74

3.44
5.63
5.57
1.23
61.53

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย* (เทา)
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน** (เทา)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืม (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
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ป 2564

อัตราสวน

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
หมายเหตุ :

(*)

ป 2563

2.04
0.30

ป 2562

1.91
0.40

2.03
0.52

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได /
คาใชจายทางการเงิน

(**)

อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน เปนอัตราสวนเดียวกับทีร่ ะบุไวในรางขอกำหนดวาดวยสิทธิและหนาทีข่ องผูอ อกหุน กู
โดยผูออกหุนกูจะดำรงไวซึ่งอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราสวน
ไมเกิน 10:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือ วันสิ้นปบัญชีของผูออกหุนกู (ไมรวมหนี้สินในทางการคาปกติ
(Trade Payable Debts)

(***) การใหสิทธิดังกลาวของบริษัท ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2565
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ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

4,800
4,000
3,200
2,400
1,600
800
-

คาใชจายรวม

รายไดรวม

(ลานบาท)

4,262.73

4,238.15

50,000

2,500

4,226.49

1,000

43.64%

1,963.57

1,860.21

1,709.19

2562

2563

2564

2562

2563

7,671.03

10,818.69

-

2564

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินรวม
(ลานบาท)
60,000

11,566.57

50,000

43,209.91

37,699.32

30,000

37,656.89

10,000

10,000

659.75

689.54

539.54

49,048.86

46,058.42

47,371.49

2562

2563

-

2564

2562

2563

2564

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

6%

30%

5%

25%

3.99%

3.74%

15%

2%

10%

1%

5%

2562

2563

26.42%
20.12%

20%

3.50%

3%

0%

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

40,000
20,000

4%

40.44%

500

20,000

-

46.33%

1,500

2,517.30

2,402.52

2,274.58

40,000
30,000

อัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ

2,000

สวนของผูถือหุนรวม
(ลานบาท)
60,000

(ลานบาท)

0%

2564
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15.27%

2562

2563

2564
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการสินเชอเชาซื้อและเชาทางการเงินรถเพอการพาณิชย
ยานพาหนะ และทรัพยสินอน รวมถึงบริการที่เกี่ยวของแบบครบวงจร ในป 2564 บริษัทยังคงเนนตลาดสินเชอรถบรรทุกทั้งใหม
และเกาเปนหลัก โดยมีสัดสวนสินเชอรถบรรทุกประมาณรอยละ 65 และสินเชอรถยนตรวมถึงทรัพยสินอนประมาณรอยละ 35
ของสินเชอทัง้ หมด ทัง้ นี้ บริษทั ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการใหสนิ เชอซึง่ จะคำนึงถึงผลตอบแทนในการปลอยสินเชอเปนสำคัญ
เพอรักษาสวนตางของดอกเบี้ยใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเปนมา
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กอตั้งเมอวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด”
ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 6 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพอประกอบธุรกิจการใหบริการสินเชอเชาซื้อรถยนตเกา ทั้งการ
ใหสินเชอแกผูซื้อรถยนตรายยอยและการใหสินเชอแกผูจำหนายรถยนต (Floor Plan) ตอมาบริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพอรองรับการใหบริการสินเชอเชาซือ้ แกลกู คาของบริษทั เรอยมา โดยไดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเปนจำนวน 36 ลานบาท ในปเดียวกับ
ที่บริษัทเปดดำเนินการ ตอมาในป 2535 และป 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 56 ลานบาท และ 168 ลานบาท
ตามลำดับ
ปจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจการใหบริการสินเชอเชาซื้อรถยนตและสินเชอเชาการเงิน โดยมุงเนนการใหบริการสินเชอไป
ยังตลาดรถยนตที่บริษัทมีความชำนาญเปนพิเศษ ไดแก ตลาดรถยนตเพอการพาณิชยทั้งใหมและเกา เชน รถกระบะ รถแท็กซี่
รถหัวลาก รถบรรทุก เปนตน รวมถึงตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลเกา นอกจากการใหบริการสินเชอดังกลาวขางตนแลว บริษัท
ยังมีการใหบริการหลังการขายที่เกี่ยวเนองกับธุรกิจหลัก เชน การใหบริการตอภาษีทะเบียนรถยนตประจำป การประสานงาน
การตออายุกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งการนำรถยนต ไปตรวจสภาพเพอตอภาษีทะเบียนรถยนต เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปน
การอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาแลว ยังเปนการเพิ่มรายได ใหกับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน ในแงของการคุมครอง
ทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษัทอีกดวย

พัฒนาการที่สำคัญในชวงที่ผานมา
ดานการดำเนินธุรกิจ
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชอบริษัทเปน “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”
ป 2545
เมอเดือนสิงหาคม 2545 และไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมอ
วันที่ 19 ธันวาคม 2545

ป 2546

บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทำใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทผานทางเว็บไซต โดยลูกคา
สามารถรับทราบขอมูลที่สำคัญเบื้องตน ตลอดจนขาวสารตางๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการรับชำระ
คางวดและคาบริการตางๆ ดวยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำระผานระบบ ATM เพอเปนทางเลือก
ในการชำระที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และในปเดียวกันนั้น บริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด ที่ระดับ “BBB”
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ป 2547

บริษัทไดสมัครเปนสมาชิก บริษัท ขอมูลเครดิตไทย จำกัด (ปจจุบันคือบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด)
เพอใชบริการตรวจสอบขอมูลเครดิตของลูกคาและนำมาใชประกอบการพิจารณาการใหสินเชอ เพอสกัดกั้น
การใหสินเชอกับผูที่ไมมีความสามารถในการชำระหนี้

ป 2549

บริษัทเปดสำนักสาขาในรูปของศูนยบริการเชาซื้อจำนวน 1 สาขา ที่วงแหวนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพอ
รองรับการใหบริการแกลูกคารายยอยที่ตองการสมัครใชบริการสินเชอและตองการรีไฟแนนซสินเชอเชาซื้อ
รถยนต

ป 2550

บริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศเพอรองรับการขยายตัวของสินเชอสูพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ

ป 2551

บริษทั ขยายการใหบริการไปยังภูมภิ าคตางๆ จำนวน 5 สาขา ไดแก สาขานครราชสีมา สาขาขอนแกน สาขาระยอง
สาขาพิษณุโลก และสาขาราชบุรี แตไดปดทำการสาขาราชบุรีในเวลาตอมาและในปเดียวกันนั้น บริษัทเริ่มดำเนิน
ธุรกิจใหบริการสินเชอลิสซิ่งกับลูกคากลุมนิติบุคคล ทั้งในรูปแบบสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดำเนินงาน
โดยมีกลุมเปาหมายเปนรถยนต ใชแลวราคาตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป

ป 2553

บริษัทขยายการใหบริการไปยังพื้นที่ภาคใต 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎรธานี

ป 2554

บริษัทขยายการใหบริการไปยังพื้นที่ภาคเหนือ 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย

ป 2555

บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จากที่ระดับ “BBB” เปน “BBB+”
แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

ป 2556

บริษัทขยายการใหบริการไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี

ป 2557

บริ ษ ั ท ขยายการให บ ริ ก ารไปยั ง ภู ม ิ ภ าคต า งๆ จำนวน 3 สาขา ได แ ก สาขาอุ ด รธานี สาขาหาดใหญ
และสาขานครสวรรค

ป 2559

บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จากที่ระดับ “BBB+” เปน “A-”
แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

ป 2561

ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหบริษทั จัดตัง้ บริษทั อารทเี อ็น อินชัวรรนั ส โบรกเกอร จำกัด (“RTN”) เปนบริษทั
ในกลุม ธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยดำเนินธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย และนายหนาประกันชีวติ รวมทัง้ ธุรกิจอน
ที่เกี่ยวเนองกับธุรกิจดังกลาว โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมอวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดวยทุนจดทะเบียน 2,000,000
บาท และเพิม่ เปน 4,000,000 บาท แบงเปน 40,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 100 บาท ซึง่ บริษทั ไดลงทุนใน RTN
โดยการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม รอยละ 100 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
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ดานเงินทุน
บริษัทจัดหาเงินทุนเพอรองรับการขยายธุรกิจ โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ลานบาท
ป 2545
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท สงผลใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 168 ลานบาท เปน 208 ลานบาท
และตามมติทป่ี ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 3/2545 เมอวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ทีป่ ระชุมมีมติใหบริษทั แปรสภาพ
จากบริษทั จำกัดเปนบริษทั มหาชนจำกัด พรอมกับการเปลีย่ นชอบริษทั เปน “บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำกัด (มหาชน)”
และมีมติใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 208 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 300 ลานบาท โดยการออกหุน สามัญ
จำนวน 18,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท เพอเสนอขายใหประชาชนทั่วไปจำนวน 16,800,000 หุน
ในราคาหุนละ 8.00 บาท และเสนอขายใหกับพนักงานของบริษัทจำนวน 1,600,000 หุน ในราคาหุนละ 6.40 บาท

ป 2546

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จำนวน 200 ลานหนวย
ที่อัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนใหม ราคาการใชสิทธิ 1.00 บาทตอหุน ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 300 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน
500 ลานบาท

ป 2548

บริษทั ออกและเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน สามัญของบริษทั จำนวนรวมทัง้ สิน้ 486
ลานหุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1.00 บาท เพอเสนอขายใหแกผถู อื หุน เดิมบุคคลในวงจำกัด และนักลงทุนประเภทสถาบัน
สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 500 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 986
ลานบาท

ป 2549

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เขาซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 265,000,000 หุน โดยชำระคาหุนเปน
จำนวนเงินทั้งสิ้น 304,750,000 บาท สงผลใหธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท
และไดแตงตั้งตัวแทนเขาเปนกรรมการบริษัทภายหลังการไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาวจำนวน 4 ทาน

ป 2553

หลังจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เขาซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จาก
กองทุนฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สงผลใหธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนผูถ อื หุน ใหญของบริษทั
แทนธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ป 2554

เมอเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2554 มีมติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิมจำนวน 822,593,906 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 904,853,296 บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน
82,259,390 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลัง
การจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน 904,853,296 บาท
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 มีมติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิม่ ทุนใหแกผถู อื หุน เดิม โดยเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 904,853,296 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจำนวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาว สงผลใหธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือหุนเปนจำนวน 874,973,000 หุน คิดเปนรอยละ 65.18 ของทุน
จดทะเบียนเรียกชำระแลว
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ป 2556

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2556 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 1,610,819,649
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 268,469,941 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลังการจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน
1,610,819,597 บาท

ป 2557

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2557 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 2,013,524,496
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 402,704,899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลังการจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน
2,013,522,778 บาท

ป 2558

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 8 เมษายน 2558 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,522,778 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 2,416,227,333
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 402,704,555 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลังการจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน
2,416,227,209 บาท

ป 2561

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,416,227,209 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 3,020,284,011
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 604,056,802 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลังการจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน
3,020,283,681 บาท

ป 2562

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2562 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 2 เมษายน 2562 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,020,283,681 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 3,775,354,601
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 755,070,920 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอรองรับการจายปนผล
เปนหุนสามัญของบริษัท โดยภายหลังการจายหุนปนผลดังกลาว สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแลวจำนวน
3,775,353,450 บาท
ตอมาในเดือนธันวาคม ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สงผลใหกลุม ทุนธนชาต
เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยการถือหุนผาน บริษัท เอสพีวี 1 จำกัด จำนวน 2,094,329,833 หุน คิดเปนรอยละ
55.47 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลว

ป 2563

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 5,663,030,175
บาท โดยการออกหุนสามัญจำนวน 1,887,676,725 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพอเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาว สงผลให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวจำนวน 5,663,028,199 บาท
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เหตุการณสำคัญในชวงที่ผานมา
ป 2557
บริษัทเขารวมประกาศเจตนารมณและผานการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัทในกลุมธนชาต

ป 2558

บริษัทไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator คือ “ระดับ 4 ไดรับการรับรอง
(Certified)” จากสถาบั น ไทยพั ฒ น ผ  า นการสนั บ สนุ น ของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย แสดงใหเห็นวามีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการไดรับการรับรองเปนสมาชิก CAC

ป 2559

บริษัทไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator ในระดับสูงสุดคือ “ระดับ 5
ขยายผลสูผูเกี่ยวของ (Extended)” จากสถาบันไทยพัฒนผานการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แสดงใหเห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุนสวนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง
หรือตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการผลักดันใหคูคาดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมมีสวนเกี่ยวของ
กับการทุจริต
นอกจากนี้ บริษทั ยังไดรบั “รางวัลบริษทั จดทะเบียนดานผลการดำเนินงาน” ประจำป 2559 และไดรบั การพิจารณา
คัดเลือกเขาชิงรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเพิ่มเติม ในพิธีมอบรางวัล “SET Award 2016” โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร

ป 2560

บริษัทไดรับคัดเลือกเขาคำนวณเปนดัชนี MSCI Global Small Cap จาก Morgan Stanley Capital
International ซึง่ เปนดัชนีอา งอิง (Benchmark) ทีถ่ กู จัดทำขึน้ เพอใหผลู งทุนสถาบันทีล่ งทุนในภูมภิ าคตางๆ ทัว่ โลก
ไดนำมาใชเปนหลักฐานในการวัดผลการตอบแทน
นอกจากนี้ บริษทั ยังผานการรับรองขอตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริต (Collective Action Against Corruption : CAC) พรอมกับบริษัทในกลุมธนชาต จากคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

ป 2563
กันยายน

บริษัทผานการรับรองขอตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(Collective Action Against Corruption : CAC) พรอมกับบริษัทในกลุมธนชาต จากคณะกรรมการแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต

ป 2564
พฤษภาคม

บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน โดยไดรับการคัดเลือกใหเขาอยูใน Universe
ของกลุมหลักทรัพย ESG 100 ประจำป 2564 ตอเนองเปนปที่เจ็ด

พฤศจิกายน บริษัทไดรับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Company : CGR) ประจำป 2564 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” ตอเนองเปนปที่สี่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายไดของบริษัท
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 มีดังนี้
ป 2564
รายได

ลานบาท

ป 2563
รอยละ

ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

1. รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
- รถยนตนั่งสวนบุคคล

1,011.71

23.94

1,012.18

23.74

946.05

22.32

- รถยนตเพอการพาณิชย

2,373.21

56.15

2,454.75

57.59

2,552.08

60.22

3,384.92

80.09

3,466.93

81.33

3,498.13

82.54

45.33

1.08

48.82

1.15

40.52

0.96

- รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ

201.91

4.78

161.94

3.80

175.33

4.14

- รายไดคาปรับจากการผิดนัดชำระ

165.22

3.91

159.12

3.73

133.78

3.16

90.63

2.14

37.62

0.88

28.86

0.68

- รายไดคานายหนาเบี้ยประกัน

177.63

4.20

154.23

3.62

152.83

3.60

- รายไดอน*

160.85

3.80

234.07

5.49

208.70

4.92

796.24

18.83

746.98

17.52

699.50

16.50

รวมรายไดจากสัญญาเชาซื้อ
2. รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
3. รายไดอน

- หนี้สูญไดรับคืน

รวมรายไดอน
รวมรายได
หมายเหตุ :

4,226.49 100.00

4,262.73 100.00

4,238.15 100.00

(*) รายไดอนสวนใหญเปนรายไดทม่ี าจากการฟองรองเรียกคาเสียหายจากลูกหนี้ รายไดเบ็ดเตล็ด รายไดดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
และเงินปนผลรับ

ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทดำเนินธุรกิจการใหบริการสินเชอเชาซื้อรถยนตและสินเชอเชาการเงิน โดยมุงเนนการใหบริการสินเชอไปยัง
ตลาดรถยนตทบ่ี ริษทั มีความชำนาญการเปนพิเศษอันไดแก ตลาดรถยนตเพอการพาณิชยทง้ั ใหมและเกา เชน รถกระบะ รถแท็กซี่
รถหัวลาก และรถบรรทุก เปนตน รวมถึงตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชแลว (รถมือสอง) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทมีการใหบริการสินเชอเชาซื้อรถยนต ใหมประมาณรอยละ 69 และ รถยนต ใชแลวประมาณรอยละ 31 ของสินเชอทั้งหมด
นอกจากนี้ ในป 2564 ยังคงมุงเนนตลาดรถยนตเพอการพาณิชยทั้งใหมและเกา โดยมีสัดสวนรถยนตเพอการพาณิชย รอยละ 65
และรถอนๆ รอยละ 35 ทั้งนี้เมอลูกคาไดชำระคางวดครบถวนตามสัญญาแลว กรรมสิทธิ์ในรถยนตจะถูกโอนใหแกลูกคา
ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชอเชาซื้อรถยนตมือสองถือเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมอเปรียบเทียบกับการใหบริการ
สินเชอเชาซื้อรถยนต ใหม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุมลูกคาหลักคือรถยนตเพอการพาณิชย ซึ่งมีความออนไหวกับภาพรวม
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษทั จึงตองคำนึงถึงปจจัยหลายดานในการพิจารณาปลอยสินเชอ ซึง่ ไดแก สภาพการใชงานของรถ
ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนต เปนตน ดวยเหตุนี้บริษัท จึงตองมีทีมงานสินเชอ
ที่มากประสบการณ ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมือสอง
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นอกจากการใหบริการสินเชอดังกลาวขางตนแลว บริษัทยังมีการใหบริการหลังการขายที่เกี่ยวเนองกับธุรกิจหลัก เชน
การใหบริการตอภาษีทะเบียนรถยนตประจำป การประสานงานการตออายุกรมธรรมประกันภัย รวมทัง้ การนำรถยนตไปตรวจสภาพ
เพอตอภาษีทะเบียนรถยนต เปนตน ซึง่ นอกจากจะเปนการอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาแลว ยังเปนการเพิ่มรายได ใหกบั บริษัท
รวมทั้งเอื้อประโยชน ในแงของการคุมครองทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษัทอีกดวย
โดยในป 2561 บริษทั ไดเขาลงทุนในบริษทั อารทเี อ็น อินชัวรรนั ส โบรกเกอร จำกัด (“RTN”) ซึง่ ประกอบธุรกิจนายหนาประกัน
วินาศภัย นายหนาประกันชีวติ และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนองกับธุรกิจดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของหุน ทีจ่ ำหนายไดแลวทัง้ หมด
(นับรวมการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม) โดยมีวัตถุประสงคเพอใหบริการเสริมแกลูกคาที่ใชบริการสินเชอเชาซื้อและเชา
ทางการเงินของบริษทั เพอตอบสนองความตองการของลูกคาและคงประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา ซึง่ จะเปนสวนหนึง่ ทีท่ ำให
บริษัทประกอบธุรกิจทางดานการใหบริการสินเชอเชาซื้อและเชาทางการเงินไดอยางครบวงจรเติบโตอยางตอเนองและมั่นคงตอไป

การตลาดและการแขงขัน
ในป 2564 เปนปที่การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอเนองเปนปที่สอง ซึ่งมีความรุนแรงมาก
สงผลใหภาครัฐกลับมาใชมาตรการการล็อกดาวนทั่วประเทศอีกครั้ง ภาคเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนอยางมากและรายไดภาคครัวเรือนทีล่ ดลง รวมถึงการใชจา ยและการลงทุนภาคเอกชนทีช่ ะลอตัวลง
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทีย่ งั คงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางตอเนองตลอดป 2564 และไดสง ผลกระทบ
ตอการดำเนินงานของภาคธุรกิจโดยเฉพาะในสวนของธุรกิจการใหสินเชอดวยนั้น โดยผูประกอบการธุรกิจสินเชอดำเนินนโยบาย
อยางรอบคอบระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ โดยมุงเนนการปลอยสินเชอที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การเขามากำกับดูแลสินเชอ
รายยอยของภาครัฐที่เขมงวดขึ้นสงผลใหผู ใหบริการที่เปน Captive finance เขามาแขงขันและเพิ่มบทบาทภายในอุตสาหกรรม
มากขึ้น บริษัทจึงตองเรงสรางกลยุทธตางๆ เพอขยายตลาด โดยเฉพาะผานชองทาง Digital platform เพอใหเขาถึงผูบริโภค
ที่มีศักยภาพไดหลากหลายกลุมมากขึ้น ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญในการรักษาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในอนาคต
อยางไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีแผนการรักษาสัดสวนการปลอยสินเชอเชาซือ้ รถยนตเพอการพาณิชย ในชวง 3 ถึง 5 ปขา งหนา
ในสัดสวนรอยละ 65-70 ของสินเชอทั้งหมด เนองจากบริษัทคาดวาลูกคากลุมดังกลาวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอยางตอเนอง
และใหผลตอบแทนในดานอัตราการทำกำไรที่สูงกวาและมีความเสี่ยงที่ต่ำกวารถยนตนั่งสวนบุคคล (โดยปกติ เมอบริษัทยึดรถ
ประเภทนี้และทำการประมูลเพอขายทอดตลาด บริษัทจะสามารถขายได ในราคาที่ใกลเคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถ
เลี ่ ย งการแข ง ขั นกั บ สถาบัน การเงิน ใหญที่มี ต นทุ น ในการดำเนิน งานต่ำ กว า และสามารถเพิ ่ม โอกาสในการแข ง ขั นใหก ับ
บริษัทไดมากขึ้น
นอกจากนี้ จากประสบการณอันยาวนานและความชำนาญในธุรกิจ บริษัทยังใชความไดเปรียบนี้ ใหเปนประโยชน
ในการสรางความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธและการใหผลตอบแทนทีด่ แี กผจู ำหนายรถยนต การใหบริการ
ที่รวดเร็วทันใจแกลูกคาเพอรักษาสวนแบงทางการตลาด และการขยายความสัมพันธกับผูจำหนายรถยนตมือสองใหมากขึ้น
เพอเปนการเพิ่มโอกาสและชองทางธุรกิจ
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กลยุทธการแขงขัน
1.

มุงเนนการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งกอนและหลังการขาย ควบคูไปกับความสามารถในการใหบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการมีพนักงานสินเชอคอยใหบริการประจำตามสถานจำหนายรถยนตตา งๆ และมีเจาหนาทีด่ า นทะเบียน
รถยนตประสานงานกับทีมสินเชอเพอเพิม่ ความรวดเร็วในการอนุมตั สิ นิ เชอ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังใหความสำคัญกับการชำระ
ราคาใหแกผูจำหนายรถยนต ใหมีความรวดเร็วและตรงตอเวลา

2.

มุงเนนการใหบริการในกลุมลูกคาเปาหมายที่บริษัทมีความชำนาญทั้งในตลาดสินเชอเพอเชาซื้อรถยนตมือสอง (Niche
market) และรถบรรทุกทั้งใหมและใชแลวดวยประสบการณการดำเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลากวา 30 ป ประกอบกับ
บุคลากรของบริษัทมีความรูความเขาใจในการทำตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคารถยนตเปนอยางดี
ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมอเทียบกับคูแขงบางรายที่เพิ่งเริ่มเขามาในธุรกิจ

3.

ใหความสำคัญกับการใหบริการที่ครบวงจร เชน การตอภาษีทะเบียนรถยนต และการตอกรมธรรมประกันภัยเพอชวย
อำนวยความสะดวกใหกับลูกคาซึ่งเปนการเสริมรายได ใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง

4.

สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผูจำหนายรถยนต ดวยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว การอำนวยความสะดวก
ในการใหบริการ รวมทัง้ ใหผลตอบแทนทีด่ กี บั ผูจ ำหนายรถยนต ตลอดจนใหความสำคัญกับความสม่ำเสมอของการใหบริการ
โดยบริษทั จะตองจัดหาวงเงินเพอใหบริการสินเชอแกลกู คาของผูจ ำหนายรถยนตแตละรายไดอยางเพียงพอและสม่ำเสมอ
เพอสรางความเชอมั่นแกผูจำหนายรถยนตและเพอสรางโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทตอไป

5.

บริ ษ ั ท เน น การให ส ิ น เชื ่ อ ผ า นผู  จ ำหน า ยรถยนต ท ี ่ ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การคั ด เลื อ กคุ ณ ภาพรถยนต แ ละจำหน า ยใน
ราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีหลักฐานทะเบียนรถยนตถูกตองและ/หรือมีการรับประกันการใชงานใหกับผูซื้อ เพอชวย
ลดความเสี่ยงในดานคุณภาพของรถยนตที่เปนหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการใหสินเชอเพอ
เชาซื้อรถยนตมือสองที่มีความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และคุณภาพของรถยนต ในขณะที่รถยนต ใหมมีความเสี่ยง
หลักอยูที่คุณภาพลูกหนี้อยางเดียว

6.

มุง เนนการใหความสำคัญกับบุคลากรทีม่ อี ยูข องบริษทั และการจัดหาบุคลากรดานสินเชอทีม่ คี วามสามารถและประสบการณ
ในการทำตลาดรถยนตมือสองมารวมงานเพอเสริมสรางทีมสินเชอใหมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาความรูแก
พนักงานและรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรูปของคาตอบแทนและผลประโยชนอนๆ

ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุม ลูกคาเปาหมายของบริษทั สวนใหญเปนบุคคลธรรมดาทัว่ ไป รวมถึงนิตบิ คุ คลซึง่ ไดรบั การแนะนำจากผูจ ำหนายรถยนต
ทั้งนี้ สำหรับป 2564 ที่ผานมาบริษัทมียอดรวมการใหบริการสินเชอเชาซื้อแกกลุมลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 69 ของยอดการใหสินเชอทั้งหมด โดยบริษัทมุงเนนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนกันเอง และ
คำนึงถึงการใหความสะดวกแกลูกคาและผูจำหนายรถยนตเปนสำคัญ รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขาย
อยางตอเนอง ทำใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานไปยังกลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจาก
กลุม ลูกคาเดิมและผูจ ำหนายรถยนตทง้ั หลาย จากประสบการณ ในอดีตทีผ่ า นมา ลูกคาเดิมทีม่ กี ารผอนชำระคางวดกับบริษทั หมดแลว
หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมอตองการจะเปลี่ยนรถยนตคันใหมก็มักจะกลับมาใชบริการสินเชอของบริษัทตอไป
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นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแกลูกคา และในขณะเดียวกันบริษัทจะตองมีกำไรและสามารถ
แขงขันกับคูแ ขงขันรายอน บริษทั จะพิจารณาแนวโนมอัตราดอกเบีย้ ของผูป ระกอบการรายอนๆ ในธุรกิจเกีย่ วกับการเชาซือ้ และเชา
การเงินรถยนตประกอบกับปจจัยตางๆ เพอที่บริษัทจะนำมากำหนดเงินวางประกันหรือเงินดาวนและคางวดที่ลูกคาตองผอนชำระ
ตอไป ซึ่งปจจัยดังกลาวไดแก
1.

ตนทุนดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทและแนวโนมอนๆ ที่จะสงผลกระทบตอตนทุนดังกลาว เชน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มาตรการของหนวยงานรัฐบาลที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เปนตน

2.

ตนทุนการดำเนินงานของบริษัท

3.

คุณสมบัติของรถยนตที่ ใชเปนหลักประกันในการเชาซื้อและเชาการเงิน ไดแก ประเภทและยี่หอรถยนตสภาพและ
อายุการใชงานของรถยนต

4.

คุณสมบัติของผูเชาซื้อและผูค้ำประกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเชาซื้อที่มีภูมิลำเนาในตางจังหวัด ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ในการติดตามหนี้ บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกคาเหลานี้เพิ่มจากอัตราปกติ

ชองทางการจัดจำหนาย
บริษัทมีสวนงานการตลาดที่มีประสบการณ ในการทำตลาดรถยนตมือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกคา โดยจะมี
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนาย
รถยนตที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบ
ผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทไมไดมีการทำสัญญาใดๆ กับผูจำหนายรถยนตเหลานั้น
ปจจุบันบริษัทมีผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกวาพันราย ซึ่งทั้งหมดเปนผูจำหนายรถยนต
ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองตางจังหวัด โดยเปนคูคาประจำมากกวา 500 ราย ทั้งนี้บริษัท ไมมีการปลอย
สินเชอใหกับลูกคารายใดเกินกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ซึ่งโดยปกติผูจัดจำหนายรถยนตจะมีการติดตอทำธุรกิจกับ
ผู ใหบริการเชาซื้อและเชาการเงินหลายราย แตการแนะนำใหลูกคาผูซื้อรถยนต ใชบริการเชาซื้อหรือเชาการเงินกับผู ใหบริการ
รายใดนั้น ขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก
ความสัมพันธระหวางผูจำหนายรถยนตและบริษัท
คุณภาพและความรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคา
ความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการชำระเงินใหกับผูจำหนายรถยนต
ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการใหบริการ
ความรวมมือและใหการสนับสนุนการสงเสริมการขายที่ผูจำหนายรถยนตจัดขึ้นในบางโอกาส
อยางไรก็ตามจากประสบการณการดำเนินธุรกิจและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูจำหนายรถยนตมาเปนเวลานาน
จึงทำใหบริษัทสามารถทำการคาในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการใหบริการดานสินเชอแกลูกคา/ผูซื้อรถยนตของ
ผูจำหนายรถยนตมือสองขนาดใหญบางรายได

22

ภาวะการแขงขัน
ผูประกอบการในธุรกิจเชาซื้อและเชาการเงิน สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1) สถาบันการเงิน
2) บริษัทเชาซื้อและเชาการเงินทั่วไป
3) บริษัทในเครือของผูผลิตและผูจัดจำหนายรถยนต
สงผลใหธุรกิจนี้มีการแขงขันที่รุนแรง ซึ่งการขยายฐานการตลาดของผูผลิตรถยนต (Captive Financing) มักมี
การจัดตัง้ บริษทั ผู ใหสนิ เชอเชาซือ้ ในเครือของผูผ ลิตรถยนต เพอใหบริการดานสินเชอแกผซู อ้ื รถยนตอนั เปนการสนับสนุนการขาย
และเพอเปนการเขามามีสวนแบงทางการตลาดในการใหบริการดานสินเชอ มีกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนองโดยเฉพาะ
ดานราคา เนองจากมีตนทุนทางการเงินที่ต่ำและไดรับชดเชยจากผูผลิตรถยนต ทำใหมีตนทุนโดยรวมต่ำกวาผูประกอบการ
เชาซื้อและเชาการเงินรายอน
ผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือของผูผลิตและผูจัดจำหนายรถยนต มักจะใหความสำคัญและ
เนนการปลอยสินเชอเพอเชาซื้อรถยนต ใหมเปนหลัก เนองจากมีตนทุนทางการเงินต่ำ จึงมีความสามารถในการแขงขันในตลาด
เชาซื้อรถยนต ใหมที่มีอัตราดอกเบี้ยรับต่ำมากกวาที่จะยอมรับความเสี่ยงของการแขงขันในตลาดเชาซื้อรถยนตมือสอง ถึงแม
จะมีอัตราดอกเบี้ยรับที่สูงกวา ทั้งนี้ในตลาดรถยนตมือสองความเสี่ยงไมไดจำกัดอยูที่คุณภาพของลูกหนี้เหมือนกับการใหเชาซื้อ
รถยนต ใหม คุณภาพของสินทรัพยหรือรถยนตยังมีผลอยางมากตอความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการจะตองมีบุคลากรที่มี
ความรู ประสบการณ ในการทำการตลาดและประเมินสภาพและราคาของรถยนตมอื สองไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม จากสภาวะ
การแขงขันทำใหอัตราดอกเบี้ยสินเชอเชาซื้อรถยนตลดต่ำลงโดยเฉพาะรถยนต ใหม ทำใหผูประกอบการบางแหงมีการปรับตัว
และขยายสัดสวนไปยังการใหสนิ เชอสำหรับรถยนตมอื สองทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีส่ งู กวา ทัง้ นีเ้ พอรักษาสวนตางของดอกเบีย้ (Margin)
ไมใหลดต่ำลงมาก

แนวโนมอุตสาหกรรม
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถยนตมีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต กลาวคือ
หากมียอดขายรถยนต ใหมเพิ่มขึ้น ธุรกิจสินเชอเพอการเชาซื้อรถยนตจะมีการเติบโตขึ้นอยางสัมพันธกัน รวมถึงภาวะการแขงขัน
ทีร่ นุ แรงในระบบซึง่ นำไปสูก ารผอนปรนเงอนไขในการใหสนิ เชอ อาทิ การลดเงินดาวนควบคูก บั การขยายระยะเวลาการผอนชำระ
สงผลใหผูซื้อรถยนตมีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อดวยเงินสดมาเปนการผอนชำระมากขึ้น
สถิติยอดจำหนายรถยนต ใหมในประเทศ (หนวย : คัน)
ประเภทรถ

1) รถยนตนั่งสวนบุคคล
2) รถยนตเพอการพาณิชย
รวม

ป 2560

346,250
525,400
871,650

ป 2561

ป 2562

399,657
642,082
1,041,739

398,386
609,166
1,007,552

ป 2563

ป 2564

274,789
517,357
792,146

230,794
528,325
759,119

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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ในป 2564 มียอดจำหนายรถยนต ใหมในประเทศรวม 759,119 คัน โดยยอดจำหนายรถยนตเพอการพาณิชยอยูที่
528,325 คัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ประมาณ 2.12% ซึ่งมีผลมาจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เนองจาก
การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางไรก็ตามในชวง 1-2 ปขางหนา ยังคงมีโครงการลงทุน
และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐเขามาเปนตัวผลักดันใหเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งจะสงผลใหตลาดสวนนี้มีแนวโนม
ขยายตัวเชนเดียวกัน

เปาหมายของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนา
สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปที่ผานมาทามกลางปจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
ซึ่งบริษัทไดมีการติดตามและเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางใกลชิดและตอเนอง ทั้งนี้บริษัทยังคงใชความเชี่ยวชาญและ
ความชำนาญของบริษัทเปนหลักในการขยายสินเชอในอนาคต โดยวางแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนา ดังนี้
1.

วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพอรองรับการขยายฐานการใหเชาซื้อรถยนต ใหครอบคลุมพื้นที่บริการใหมากขึ้นและ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการใหสินเชอมีความรวดเร็ว ถูกตอง และสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคา

2.

เนนการรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มการบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพอใหลูกคาไดรับความพอใจสูงสุด

3.

ขยายฐานลูกคากลุมรถยนตเพอการพาณิชยอยางตอเนอง ใหครอบคลุมทั่วประเทศโดยผานสำนักงานสาขา

4.

การขยายสินเชอยานพาหนะและทรัพยสินประเภทอน เชน เครองบิน เรือยอรช เพอเติมเต็มความตองการของลูกคา
เฉพาะกลุมที่มีศักยภาพในตลาด

5.

ปรับโครงสรางทางการเงินใหมีความเหมาะสมอันจะนำไปสูการลดตนทุนทางธุรกิจและสงผลใหบริษัทอยู ในจุดที่มี
ความสามารถในการแขงขันได

6.

รักษาบุคลากรที่มีคุณคาของบริษัท มุงพัฒนาและสรางบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเพอรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
แหลงที่มาและใช ไปของเงินทุน
แหลงเงินทุนที่บริษัทใช ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากสวนของทุนแลว บริษัทยังมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน
ซึ่งเมอพิจารณาแหลงเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 มีดังนี้
ป 2564
รายการ

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

ป 2563

ป 2562

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

11,566.57

24.00

10,818.69

22.78

17,796.32 36.92
16,794.34 34.84
2,044.76
4.24
36,635.42 76.00
48,201.99 100.00

10,991.23 23.14
18,098.73 38.10
7,589.98 15.98
36,679.94 77.22
47,498.63 100.00

ลานบาท

รอยละ

7,671.02

15.39

29,085.49 58.34
12,496.33 25.06
600.91
1.21
42,182.73 84.61
49,853.75 100.00

(*)

เงินกูยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป

(**)

หุนกูระยะยาว (สุทธิจากสวนที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ป) เปนมูลคากอนหักคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

(***) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไมรวมเปนเงินกูยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เชน เงินโอนรอตัดบัญชี,
เจาหนี้สรรพากร, เงินทดรองจาย, เจาหนี้เงินประกัน และอนๆ

เงินกูยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนรวม 36,635.42 ลานบาท โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดังนี้
กำหนดชำระคืนเงินกูยืม

จำนวนเงิน (ลานบาท)

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป
เกินกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป
เกินกวา 3 ป
รวม

17,796.32
6,169.93
5,588.66
7,080.51
36,635.42

เมอพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญา โดยไมรวมลูกหนี้ที่คางชำระเกิน 4 เดือน และลูกหนี้ที่อยูระหวางดำเนินคดี บริษัทจะมี
คางวดที่ครบกำหนดชำระ ดังนี้
คางวดที่ ไดรับจากลูกหนี้

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป
เกินกวา 2 ป แตไมเกิน 3 ป
เกินกวา 3 ป
รวม

สัญญาเชาซื้อ
(ลานบาท)

19,327.82
15,073.99
10,394.71
7,347.81
52,144.33
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สัญญาเชาการเงิน
(ลานบาท)

242.89
179.82
100.70
60.67
584.08

รวมทั้งสิ้น
(ลานบาท)

19,570.71
15,253.81
10,495.41
7,408.48
52,728.41
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้เงินกูที่ครบกำหนดจายคืนภายใน 1 ป (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น)
จำนวน 17,796.32 ลานบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระคืนเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป จำนวน 6,169.93 ลานบาท
เมอพิจารณาเปรียบเทียบกับคางวดทีถ่ งึ กำหนดชำระของลูกหนีภ้ ายใน 1 ป จำนวน 19,570.71 ลานบาท และคางวดทีค่ รบกำหนด
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป จำนวน 15,253.81 ลานบาท จะเห็นไดวาบริษัทมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินกูที่ครบกำหนด
ภายใน 1 ป เนองจากเงินกูย มื ระยะสัน้ บางสวนจะถูกชำระโดยเงินกูร ะยะยาว ซึง่ เปนกลยุทธการจัดการโครงสรางทางการบริหารเงิน
ซึ่งเงินกูยืมที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปนั้นประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันและ
บุคคลภายนอก และเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสภาพคลอง โดยพิจารณาแหลงเงินกู ใหมที่เปนเงินกูระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
เพอใหสอดคลองกับการชำระหนีข้ องลูกหนี้ และเปนการลดความเสีย่ งในเรองอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งของ Mismatch fund
ซึ่งบริษัทยังคงบริหารความเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิดดวยความระมัดระวัง

การใหกูยืมเงิน
บริษัทมีนโยบายปลอยสินเชอโดยเนนคุณภาพของลูกคาเปนสำคัญ โดยลูกคาสวนมากของบริษัทเปนลูกคาบุคคลธรรมดา
ทั่วไป บริษัทพิจารณาอนุมัติสินเชอเชาซื้อสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคา
ประกอบกับเครดิตของผูค้ำประกัน โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงของรายได อาชีพ รวมไปถึงสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่
ทำงานของลูกคา การตรวจดูประวัติของลูกคาแตละรายอยางละเอียด รวมทั้งมีเจาหนาที่คอยกำกับดูแลแตละขั้นตอนดวย
ความระมัดระวัง

การใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ปจจุบันบริษัทไมมีเงินใหกูยืมเงินผานผูบริหาร ผูถือหุนใหญ และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว

เงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุนรวมกำไรเพิ่มพูน โดยมีวัตถุประสงคเพอลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนในป 2536 มูลคาเงิน
ลงทุนตามราคาทุนเทากับ 300,000 บาท อยางไรก็ตาม เมอวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจำหนายเงินลงทุนดังกลาวแลว
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ทรัพยสินที่ ใช ในการประกอบธุรกิจ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ แยกตามประเภทลูกหนี้และระยะเวลาการชำระคืนหลังหักดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี
(กอนหักหนี้สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 และ 2562 ดังนี้
ป 2564
ลานบาท

ลูกหนี้เชาซื้อ
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพอการพาณิชย
รวม
จำนวนงวดที่ใหสินเชอ
- 12 งวด
- 18 งวด
- 24 งวด
- 30 งวด
- 36 งวด
- 42 งวด
- 48 งวด
- 54 งวด
- 60 งวด
- 66 งวด
- 72 งวด
- 84 งวด
รวม

ป 2563
รอยละ

ลานบาท

ป 2562
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

15,103.88 30.92
33,741.22 69.08
48,845.10 100.00

14,279.40 30.20
32,998.19 69.80
47,277.59 100.00

14,334.93 27.96
36,933.88 72.04
51,268.81 100.00

39.49
0.08
102.38
0.21
732.27
1.50
492.18
1.00
2,792.33
5.72
985.50
2.02
19,788.34 40.51
1,001.95
2.05
22,586.91 46.24
323.75
0.67
48,845.10 100.00

85.96
0.18
276.15
0.58
1,033.33
2.19
799.95
1.69
3,362.97
7.11
1,384.62
2.93
19,723.88 41.72
1,257.90
2.66
19,156.57 40.52
196.26
0.42
47,277.59 100.00

0.25
126.05
0.29
146.61
1.71
877.50
0.59
303.04
6.03
3,092.75
0.70
359.42
23,540.90 45.92
0.31
162.24
22,461.10 43.81
0.39
199.20
51,268.81 100.00

นโยบายการรับรูรายได
กอนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและจากสัญญาเชาทางการเงินตามวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective interest method) บริษัทหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคางเมอลูกหนี้คางชำระคางวดเกินกำหนด
3 งวด นับจากวันครบกำหนดชำระ การบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชำระหนี้
ที่คางเกินกำหนดชำระดังกลาวแลว
ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ผูจำหนายรถยนต ใหกับลูกคา ซึ่งจะทยอยรับรูรายได
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ

27

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินตามเกณฑคงคางตามวิธีอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ทจริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยคำนวณจากมูลคาตามบัญชีขน้ั ตนของลูกหนี้
โดยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงคืออัตราคิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไวของเครองมือทางการเงิน
โดยคำนึ ง ถึ ง ส ว นลดหรื อ ส ว นเกิ น ในการได ม าซึ ่ ง สิ น ทรั พ ย แ ละค า ธรรมเนี ย มตลอดจนต น ทุ น ที ่ เ ป น ส ว นหนึ ่ ง ของอั ต รา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตในภายหลัง บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยตามวิธี
อัตราผลตอบแทนที่แทจริง โดยคำนวณจากยอดหนี้สุทธิทางบัญชีของลูกหนี้นั้น (ยอดหนี้คงคางสุทธิจากคาเผอผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น)
รายไดและคาใชจายทางตรงเมอเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อและเชาการเงินจะถูกรับรู โดยการปนสวนทยอยรับรู
ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อตลอดอายุของสัญญาเพอใหสะทอนถึง
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสัญญา

นโยบายการตั้งสำรองคาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
กอนวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทตั้งคาเผอหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
ตามผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบนั ของลูกหนีค้ งคาง โดยลูกหนีท้ ค่ี า งชำระ
ไมเกินกวา 3 งวดจะพิจารณาตัง้ คาเผอหนีส้ งสัยจะสูญจากยอดเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนีท้ ค่ี า งชำระเกินกวา
3 งวดจะพิจารณาตัง้ คาเผอหนีส้ งสัยจะสูญโดยไมหกั หลักประกัน และสำหรับลูกหนีต้ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย
พิจารณาตั้งคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ โดยไมหักหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑการตั้งคาเผอหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ตารางแสดงการตั้งสำรองคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ (กอนวันที่ 1 มกราคม 2563)
สภาพบัญชีลูกหนี้

อัตราการสำรองหนี้สูญ (%)

• ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชีและหลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คางชำระ 1 งวด
ลูกหนี้คางชำระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คางชำระ 4 - 6 งวด
หักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้คางชำระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คางชำระเกิน 12 งวด
• ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ - กฎหมาย
หักดอกผลเชาซื้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คางชำระ 1 งวด
ลูกหนี้คางชำระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คางชำระ 4 - 6 งวด
ลูกหนี้คางชำระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คางชำระเกิน 12 งวด

1
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1
2
20
50
100
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ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทนำหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช ในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นของสินทรัพยทางการเงิน เชน เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
บริษัทจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินออกเปน 3 กลุม (Three-stage approach) เพอวัดมูลคาของคาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุมจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณ ภาพดานเครดิตนับจากวันที่รับรู
รายการเมอเริ่มแรก ดังนี้
กลุมที่ 1 : สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing)
สำหรั บ สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ซึ ่ ง ความเสี ่ ย งด า นเครดิ ต ไม ไ ด ม ี ก ารเพิ ่ ม ขึ ้ น อย า งมี น ั ย สำคั ญ นั บ ตั ้ ง แต ก ารรั บ รู 
รายการเมอเริ่มแรก บริษัทจะรับรูคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนขางหนา สำหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา 12 เดือน บริษัทจะใชความนาจะเปน
ของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคลองกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุมที่ 2 : สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-Performing)
สำหรับสินทรัพยทางการเงินซึ่งความเสี่ยงดานเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรูรายการเมอเริ่มแรก
แตไมไดมีการดอยคาดานเครดิต บริษัทจะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจำนวนเงินที่เทากับผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมที่ 3 : สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพยทางการเงินจะถูกประเมินวาดอยคาดานเครดิตเมอเหตุการณหนึง่ หรือหลายเหตุการณทอ่ี าจกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยทางการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษัทจะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทางการเงินนั้น
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินวาความเสี่ยงดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญนับจากวันทีร่ บั รูร ายการเมอเริม่ แรกหรือไม โดยเปรียบเทียบความเสีย่ งของการผิดสัญญาทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย
ทางการเงิน ณ วันทีร่ ายงาน กับความเสีย่ งของการผิดสัญญาทีจ่ ะเกิดขึน้ ของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร ายการเมอเริม่ แรก
ในการประเมินนั้น บริษัทอาจใชเกณฑเชิงปริมาณหรือเกณฑเชิงคุณภาพภายในของบริษัทและขอมูลคาดการณอนาคตเปนเกณฑ
ในการประเมินการลดลงของคุณภาพดานเครดิตของลูกหนี้ เชน ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 30 วัน และในการประเมินวาความเสี่ยง
ดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมอเริ่มแรกหรือไม จะพิจารณาเปนรายสัญญาหรือรายกลุมของ
สินทรัพยทางการเงินก็ ได
ลูกหนี้จะถือวามีการดอยคาดานเครดิต เมอเกิดเหตุการณ ใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณที่ทำใหเกิดผลกระทบ
ตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูสัญญา โดยหลักฐานที่แสดงวาสินทรัพยทางการเงินมีการดอยคาดานเครดิต
จะรวมถึงการคางชำระเกินกวา 90 วัน หรือมีขอบงชี้วาลูกหนี้กำลังประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสำคัญ สถานะกฎหมาย
การเจรจาตอรองเงอนไขใหม หรือการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ในรอบระยะเวลาตอมา หากคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และประเมินได
วาความเสี่ยงดานเครดิตไมไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมอเริ่มแรกเหมือนที่เคยประเมินไว ในงวดกอน
บริษัทจะเปลี่ยนการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว
เปนรับรูดวยผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนาได
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ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที ่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ ้ น ประมาณจากค า ความน า จะเป น ของผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ถ ว งน้ ำ หนั ก
ตลอดชวงอายุที่คาดไวของเครองมือทางการเงิน โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับทั้งหมด
ซึง่ อางอิงจากขอมูลประสบการณผลขาดทุนในอดีตตามกลุม ของสินทรัพยทบ่ี ริษทั พิจารณาวาความเสีย่ งดานเครดิตมีลกั ษณะรวมกัน
เชน ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปจจัยอนที่เกี่ยวของ และปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตในปจจุบัน
บวกกับการพยากรณ ในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน ไดวามีความสัมพันธกันทางสถิติ รวมถึงการใช
ดุลยพินิจอยางเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรมหภาค
และทำการประเมินทั้งสถานการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความนาจะเปนถวงน้ำหนักใน
แตละสถานการณ (ทั้งสถานการณพื้นฐาน (Base scenario) สถานการณขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณขาลง (Worst
scenario) มาใช ในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งการนำขอมูลการคาดการณ ในอนาคตมาใชเปน
การเพิ่มระดับของการใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคที่เกี่ยวของสงผลกระทบตอผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร อยางไรก็ตาม บริษัทจะจัดใหมีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอสมมติฐานและ
การคาดการณสถานการณเศรษฐกิจในอนาคตอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นยังรวมถึง
สวนเพิ่มจากการบริหารจัดการเนองจากโมเดลอาจไมรองรับ (Management Overlay)
การเปลี่ยนแปลงของคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามลำดับ
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ป 2564
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

ยอดตนป

สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน
ที่ความเสี่ยง
ที่ความเสี่ยง
ที่มีการดอยคา
ดานเครดิต
ดานเครดิต
ดานเครดิต
ไมมีการเพิ่มขึ้น
มีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
อยางมีนัยสำคัญ

รวม

183,248

642,729

402,275

1,228,252

85,951

(119,831)

33,880

-

(137,899)

11,635

572,310

446,974

109,221

154,719

44,999

308,011

โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนอน

-

-

(264,620)

(264,620)

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

(233,672)

(233,672)

240,521

689,252

555,172

1,484,945

ยอดตนป

137

629

940,493

941,259

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาคาเผอ
ผลขาดทุนใหม

(2)

(209)

(141,521)

(141,732)

โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

-

-

264,620

264,620

หนี้สูญตัดบัญชี

-

-

(30,617)

(30,617)

135

420

1,032,975

1,033,530

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดมูลคาคาเผอ
ผลขาดทุนใหม
สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซื้อหรือไดมา

ยอดปลายป
สินทรัพยไมหมุนเวียนอน

ยอดปลายป

30

ป 2563

คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดมูลคาคาเผอ
ผลขาดทุนใหม
สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซื้อหรือไดมา
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนอน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป
สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาคาเผอ
ผลขาดทุนใหม
โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป

สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน
ที่ความเสี่ยง
ที่ความเสี่ยง
ที่มีการดอยคา
ดานเครดิต
ดานเครดิต
ดานเครดิต
ไมมีการเพิ่มขึ้น
มีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
อยางมีนัยสำคัญ

รวม

196,067

699,874

1,328,736

2,224,677

146,419

(201,681)

55,262

-

(222,599)

49,785

355,031

(182,217)

63,361

94,751

30,995

189,107

-

-

(950,308)

(950,308)

-

-

(417,441)

(417,441)

183,248

642,729

402,275

1,228,252

146

674

13,718

14,538

(9)

(45)

(2,718)

(2,772)

-

-

950,308

950,308

-

-

(20,815)

(20,815)

137

629

940,493

941,259

การเปลี่ยนแปลงของคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ป 2562
ยอดตนงวด

2,133,723,759

บวก หนี้สงสัยจะสูญ

193,531,260

หนี้สูญไดรับคืน

-

หัก หนี้สูญตัดบัญชี

(102,577,372)

ยอดปลายงวด

2,224,677,647

นโยบายการตัดหนี้สูญ
บริษัทมีนโยบายตัดจำหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมอศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้และผูค้ำประกันชำระหนี้ ใหบริษัท
เมอบริษัทไมสามารถยึดทรัพยหรือบังคับคดีใหเปนไปตามคำพิพากษาได และเมอเห็นวาไมสามารถเรียนเก็บเงินจากลูกหนี้ ได
การตัดจำหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญ จะนำไปลดผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกในสวน
ของรายไดอน
ในป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทจึงพิจารณาตัดหนี้สูญตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ - กฎหมาย จำนวน 264.29 ลานบาท จำนวน 438.26 ลานบาท และ 102.58 ลานบาท ตามลำดับ
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ทรัพยสิน (รถยึด) รอการขาย
จากกระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้อยางใกลชิด สงผลใหปริมาณรถยึดของบริษัทเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชอ
ของบริษัท โดยในป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทมีทรัพยสินรอการขายจำนวน 768 คัน 780 คัน และ 823 คัน ตามลำดับ
คิดเปนมูลคา 136.16 ลานบาท 89.78 ลานบาท และ 208.24 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจำนวนรถยึดเปรียบเทียบกับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด
จำนวนรถยึด
ตอจำนวนลูกหนี้ จำนวนรถยึดที่
ทั้งหมด
จำหนายไป
(รอยละ)
(คัน)

จำนวนรถยึด
คงเหลือ
(คัน)

จำนวนรถยึดคง
เหลือตอจำนวน
รถยึดที่จำหนาย
(รอยละ)

728

145

19.92

1.23

899

120

13.35

1.22

638

247

38.71

จำนวนรถยึด
(คัน)

มูลคาทรัพยสิน*
(ลานบาท)

จำนวน
ลูกหนี้ทั้งหมด
(สัญญา/คัน)

2564

768

136.16

63,303

1.25

2563

780

89.78

63,303

2562

823

208.24

67,232

ป

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพยสินที่ยึดคืนและจำหนายไป
ป 2564
จำนวนสัญญา

ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพอการพาณิชย
รวม

12
727
739

(ลานบาท)

มูลคาทรัพยสินที่
จำหนายไป
(ลานบาท)

กำไร (ขาดทุน)
จากการจำหนาย
ทรัพยสิน
(ลานบาท)

10.67
573.74
584.41

9.77
507.59
517.36

(1.39)
(95.68)
(97.07)

(ลานบาท)

มูลคาทรัพยสินที่
จำหนายไป
(ลานบาท)

กำไร (ขาดทุน)
จากการจำหนาย
ทรัพยสิน
(ลานบาท)

64.65
692.35
757.00

65.36
566.21
631.57

(4.29)
(159.21)
(163.50)

มูลคาทรัพยสิน*

ป 2563
จำนวนสัญญา

ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพอการพาณิชย
รวม

29
870
899
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มูลคาทรัพยสิน*

ป 2562
จำนวนสัญญา

ทรัพยสินที่ยึดคืน
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพอการพาณิชย
รวม

(ลานบาท)

มูลคาทรัพยสินที่
จำหนายไป
(ลานบาท)

กำไร (ขาดทุน)
จากการจำหนาย
ทรัพยสิน
(ลานบาท)

9.98
517.07
527.05

8.87
448.08
456.95

(2.32)
(99.91)
(102.23)

มูลคาทรัพยสิน*

14
624
638

หมายเหตุ : * มูลคาทรัพยสิน = มูลคายอดหนี้คงเหลือ - ดอกผลที่ยังไมรับรู + คาใชจายในการยึดรถ

เงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวกับกองทุนรวมกำไรเพิ่มพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนรวมกำไรเพิ่มพูน

ประเภท

31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

มูลคาเงินลงทุน* (บาท)
ราคาทุน
มูลคาตามบัญชี
300,000
187,572
300,000
213,954

หมายเหตุ : * บริษัทไมไดมีการบันทึกเงินลงทุน โดยวิธีสวนไดสวนเสียในงบการเงิน

ที่ดินรอการขาย
บริษัทมีที่ดินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ที่ดินเปลา เขตขุมทอง (ทับยาว) อำเภอลาดกระบัง กทม.
พื้นที่ 17- 2-25 ไร*

ป 2564

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (บาท)
ป 2563

ป 2562

19,326,498

19,326,498

19,326,498

หมายเหตุ : * เดิมทีด่ นิ รอการขายของบริษทั ดังกลาวมีขนาดพืน้ ทีเ่ ทากับ 21-3-81 ไร แตไดมกี ารเวนคืนทีด่ นิ ใหกบั ราชการจำนวน 372 ตารางวา
พื้นที่ของที่ดินจึงมียอดคงเหลือเทากับ 21-0-9 ไร ดังนั้นในการบันทึกบัญชีจึงเกิดผลขาดทุนจากการเวนคืนที่ดินจำนวน
ดังกลาวนั้นเทากับ 1,023,410 บาท ในป 2547
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินที่ใช ในการดำเนินงานประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ของบริษัทและบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงไว ในตาราง ตอไปนี้
รายการ

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (บาท)

1. ที่ดิน
- ที่ดินอาคารชุดสินสาธรทาวเวอร
- ที่ดินสรางที่จอดรถยึด อำเภอลาดกระบัง กทม. (3-1-84 ไร)
- สวนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคารระหวางกอสราง
3. หองชุดสำนักงาน
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11UP เลขที่ 77/35-36 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 561.74 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 14 เลขที่ 77/48-49 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 592.78 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 2 เลขที่ 77/20 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 191.94 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 2 เลขที่ 77/26 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 176.31 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 2 เลขที่ 77/27 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 296.99 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 เลขที่ 77/31 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 295.15 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 2 เลขที่ 77/21 และ 77/22 แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 254.68 ตารางเมตร
4. สวนปรับปรุงและติดตั้งหองชุด
5. เครองตกแตงสำนักงาน
6. เครองใชสำนักงานและอุปกรณสำนักงาน
7. ยานพาหนะ
8. สิทธิในการใชทรัพยสิน – ยานพาหนะ
รวม
หมายเหตุ :

3,807,526
2,082,460
202,012

670,094
7,580,287
3,712,641
6,166,020
10,347,864
10,801,164
8,962,509
535,784
246,198
8,151,820
74,873
3,255,100
69,596,352

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์สมบูรณของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อารทีเอ็น
อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด ไมมีภาระจำนอง หรือภาระผูกพันใดๆ

34

สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (บาท)
31,662,179
31,662,179
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โครงสรางการถือหุนและการออกหลักทรัพย
โครงสรางการถือหุน

กลุมทุนธนชาต

(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด)

60.16%

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
100.00%

บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
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รายชอผูถือหุนใหญ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ :

รายชอ
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
นางจิตราภรณ กิจอิทธิ
กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นางเนาวนารถ จามรมาน
นางวิลาวรรณ รุงวัฒนโสภณ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2)
โดย บลจ.บางกอกแคปปตอล จำกัด
บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผูถือหุนรายอน
รวมทั้งสิ้น
ผูถือหุนสัญชาติไทย
ผูถือหุนตางดาว
(1)

จำนวนหุน (หุน)
3,193,478,833
213,361,588
317,233,091
185,992,720
154,821,837
3,368,464
78,667,687
57,073,100
46,000,000
35,526,598
28,369,000

รอยละ
56.39
3.77
5.60
3.28
2.73
0.06
1.39
1.01
0.81
0.63
0.50

26,000,000
1,323,135,281
5,663,028,199
5,226,144,919
436,883,280

0.46
23.37
100.00
92.29
7.71

ผูถือหุนลำดับที่ 1 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน
100.00% โดยบริ ษ ัท ทุน ธนชาต จำกั ด (มหาชน) เป น บริ ษ ั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)

(2)

ผูถือหุนลำดับที่ 2 เปน Nominee Accounts ที่ถือหุนโดย NORTH HAVEN THAI PRIVATE EQUITY, L.P.

(3)

ผูถือหุนลำดับที่ 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt
(NVDR) เพอขายใหแกผูลงทุน และนำเงินไดไปลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน โดยผูลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอารสามารถ
รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างการเงิ น ได เ สมื อ นลงทุ น ในหุ  น ของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย นทุ ก ประการ แต ไ ม ม ี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย งใน
การประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการออกเสียงเพอพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยออกจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(4)

ผูถือหุนลำดับที่ 6 เปน Nominee Accounts ที่ไมสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริงได

(5)

กลุมทุนธนชาต ในฐานะผูถอื หุนรายใหญของบริษัทมีสวนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท
อยางมีนัยสำคัญ

(6)

บริษัทไมมีขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญในเรองที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงาน
ของบริษัท
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นโยบายการจายปนผล
บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ ไดกำหนดไว ในขอบังคับ
ของบริษัท หากไมมีเหตุจำเปนอนใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
โดยประวัติการจายเงินปนผล มีรายละเอียดดังนี้
ผลการดำเนินงาน

ป 2564

ป 2563

ป 2562

ป 2561

ป 2560

กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)

1,678,852,670

1,860,646,435

1,849,703,703

1,640,754,904

1,125,812,903

กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (บาท)

1,709,184,685

1,860,203,350

1,963,564,460

1,640,707,432

-

จำนวนหุนที่ชำระมูลคาแลว (หุน)

5,663,028,199

5,663,028,199

3,775,353,450

3,020,283,681

2,416,227,209

มูลคาหุนปนผล (บาท/หุน)

-

-

-

0.25

0.25

มูลคาเงินปนผล (บาท/หุน)

0.17

0.17

0.32

0.29

0.03

รวมมูลคาเงินปนผลสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

0.17

0.17

0.32

0.54

0.28

1,208,113,104

1,630,953,188

รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)

962,714,794

962,714,794

676,543,618

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
(รอยละ)

57.34

51.74

65.31

99.40

60.09

อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
(รอยละ)

56.33

51.75

61.53

99.40

-

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)

ในป 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด โดยการถือหุนทางตรงและทางออม
รอยละ 100 การแสดงขอมูลทางการเงิน ตั้งแตป 2561 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม
เฉพาะสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท
การจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2564 ยังมีความไมแนนอนเนองจากตองรอจบมติจากที่ประชุมผูถือหุน
ประจำป 2565

สำหรับนโยบายการจายปนผลของบริษัทยอยที่จายแกบริษัทนั้น บริษัทยอยจะพิจารณาจายเมอไมมีเหตุจำเปนอนใดและ
การจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ

การออกหลักทรัพยอื่น
หุนกูระยะยาว
หุนกูระยะยาวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลคาคงคางเทากับ 24,622.20 ลานบาท รายละเอียดดังนี้
ลำดับ

THAIBMA
SYMBOL

ชอหุนกู

มูลคาคงคาง
(ลานบาท)

วันที่ออก
หุนกู

วันที่
ครบกำหนด

1

THANI221A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

2

THANI222A

3
4

2,070.00

31 ม.ค. 62

31 ม.ค. 65

2.94%

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

155.00

13 ก.พ. 62

1 ก.พ. 65

2.96%

THANI225A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

200.00

17 พ.ค. 62

17 พ.ค. 65

3.00%

THANI227A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

1,745.20

5 ก.ค. 62

5 ก.ค. 65

3.30%

38

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

ลำดับ

THAIBMA
SYMBOL

ชอหุนกู

มูลคาคงคาง
(ลานบาท)

วันที่ออก
หุนกู

วันที่
ครบกำหนด

5

THANI237A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2566

6

THANI247A

7

486.30

5 ก.ค. 62

5 ก.ค. 66

3.40%

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2567

593.70

5 ก.ค. 62

5 ก.ค. 67

3.50%

THANI227B

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 8/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

190.00

5 ก.ค. 62

18 ก.ค. 65

3.10%

8

THANI228A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 11/2562 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

250.00

16 ส.ค. 62

16 ส.ค. 65

3.00%

9

THANI22OA

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 12/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

1,200.00

17 ต.ค. 62

17 ต.ค. 65

3.00%

10

THANI232A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2566

1,000.00

25 ก.พ. 63

25 ก.พ. 66

2.65%

11

THANI242A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2567

1,000.00

25 ก.พ. 63

27 ก.พ. 67

2.80%

12

THANI232B

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2566

200.00

6 มี.ค. 63

6 ก.พ. 66

2.65%

13

THANI245A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2567

1,000.00

9 มี.ค. 63

16 พ.ค. 67

2.80%

14

THANI232C

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2566

1,000.00

12 มี.ค. 63

25 ก.พ. 66

2.65%

15

THANI225B

ตั๋วแลกเงินระยะยาว บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2565

2,000.00

13 มี.ค. 63

12 พ.ค. 65

2.30%

16

THANI254A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2568

1,000.00

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 68

3.40%

17

THANI264A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2569

700.00

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 69

3.50%

18

THANI274A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 6/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2570

1,300.00

30 เม.ย. 63

30 เม.ย. 70

3.70%

19

THANI23NA

หุนกูบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2566

3,439.00

15 พ.ค. 63

15 พ.ย. 66

3.20%

20

THANI255A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 7/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2568

593.00

15 พ.ค. 63

15 พ.ค. 68

3.40%

21

THANI246A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2567

3,000.00

2 มิ.ย. 64

2 มิ.ย. 67

2.00%

22

THANI257A

หุนกู บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ.2567

1,500.00

15 ก.ค. 64

15 ก.ค. 68

2.35%

39

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
การจัดอันดับความนาเชอถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
อันดับเครดิตองคกร

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้
THANI21OA : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 145 ลานบาท ไถถอนป 2564
THANI221A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 2,070 ลานบาท ไถถอนป 2565
THANI227A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 1,745.20 ลานบาท ไถถอนป 2565
THANI22OA : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 1,200 ลานบาท ไถถอนป 2565
THANI237A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 486.30 ลานบาท ไถถอนป 2566
THANI23NA : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 3,439 ลานบาท ไถถอนป 2566
THANI247A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 593.70 ลานบาท ไถถอนป 2567
THANI254A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 1,000 ลานบาท ไถถอนป 2568
THANI255A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 593 ลานบาท ไถถอนป 2568
THANI264A : หุนกูไมดอ ยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 700 ลานบาท ไถถอนป 2569
THANI274A : หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน 1,300 ลานบาท ไถถอนป 2570
แนวโนมอันดับเครดิต

AAAAAAAAAAAStable

ตั๋วแลกเงิน
ตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ ทีเ่ สนอขายตอผูล งทุนประเภทสถาบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมลู คาคงคางเทากับ 8,225 ลานบาท
โดยอัตราดอกเบีย้ เปนอัตราคิดลด ซึง่ เปนไปตามอัตราตลาด ณ ชวงเวลาทีเ่ สนอขาย (ทัง้ นี้ เมอมีการไถถอนตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ แลว
บริษัทสามารถนำมูลคาที่ไถถอนแลวดังกลาวกลับมาเสนอขายไดอีก โดยมูลคาคงคางรวมตองไมเกิน 20,000 ลานบาท)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตัว๋ สัญญาใชเงินทีเ่ สนอขายตอผูล งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) ไมเกิน 10 ฉบับ ณ ขณะใดขณะหนึง่ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 มีมูลคาคงคางเทากับ 201 ลานบาท โดยรายละเอียดดังตอไปนี้
ลำดับ

จำนวน
(ฉบับ)

มูลคาคงคาง
(ลานบาท)

วันที่ออก

วันที่
ครบกำหนด

1

1

ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รุนที่ 17/2562 ครบกำหนดไถถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

50.00

1 ก.ค. 62

1 ก.ค. 65

2

1

ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รุนที่ 18/2562 ครบกำหนดไถถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

21.00

26 ก.ค. 62

26 ก.ค. 65

3

1

ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รุนที่ 19/2562 ครบกำหนดไถถอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

80.00

26 ก.ค. 62

26 ก.ค. 65

4

1

ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รุนที่ 7/2562 ครบกำหนดไถถอนวันที่ 18 สิงหาคม 2566

50.00

18 ส.ค. 62

18 ส.ค. 66

ชอตั๋วสัญญาใชเงิน

40

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอยางเปนระบบ จึงปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
ที่คำนึงถึงความเสี่ยงผานการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพอใหการดำเนินธุรกิจบรรลุเปาหมายการดำเนินงาน
สามารถเติบโตและสรางผลตอบแทนใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดอยางเหมาะสม โดยไดกำหนดแนวทางและแผนงาน
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันไดแก 1) การระบุความเสี่ยง 2) การวัดและประเมินความเสี่ยง 3) การติดตามและ
ควบคุมความเสีย่ ง และ 4) การรายงานสถานะความเสีย่ ง เพอเปนแนวปฏิบตั แิ กผทู เ่ี กีย่ วของใหสามารถดำเนินการบริหารความเสีย่ ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดจัดใหมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงซึ่งกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ
ไวอยางชัดเจน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดานตลาด
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการบริ ษ ั ท ทำหน า ที ่ ก ำหนดนโยบายและติ ด ตามดู แ ลให บ ริ ษ ั ท มี ก รอบการกำกั บ ดู แ ลความเสี ่ ย งที ่ ด ี
(Risk Governance Framework) มีกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับ
ดูแลการบริหารงานที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงดูแลใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่คำนึงถึงความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร ทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความตอเนอง
ทางธุรกิจ กอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพอพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งทำหนาที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาทีก่ ำกับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านตามแนวนโยบายและระเบียบขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
ของบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทำหนาทีป่ ระเมินปจจัยอันอาจสงผลกระทบอยางมีนยั สำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษทั
เพอนำมาปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเครองมือและมาตรการจัดการความเสี่ยงเพอปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่พัฒนาเครองมือที่ใชวัดและประเมินความเสี่ยงของบริษัท กำกับและควบคุม
ความเสี่ยงดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด รวมทั้งติดตามขอมูลความเสี่ยง
และเหตุการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานตางๆ เพอเสนอตอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
ที่เกี่ยวของพิจารณาตามลำดับ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติงาน ตลอดจนหลักเกณฑขอบังคับของ
ทางการที่เกี่ยวของ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทไดเผยแพรนโยบายการบริหารความเสี่ยงไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com/นักลงทุนสัมพันธ/
การกำกับดูแลกิจการ)

ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน
อุตสาหกรรมรถยนตและยอดจำหนายรถยนตมีการขยายตัวอยางตอเนองและไดผลักดันใหเกิดผูประกอบการธุรกิจ
ลิสซิ่งและเชาซื้อรถยนตขึ้นใหมหลายราย ทั้งที่เปนกิจการที่มีผูถือหุนเปนสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย รวมถึงกิจการ
ที่เปนของผูผลิตรถยนตและตัวแทนจำหนายรถยนตที่มีเงินทุนจำนวนมากจากตางประเทศและมีตนทุนทางการเงินที่ต่ำ สงผล
ใหสภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อมีการแขงขันที่สูงอยางตอเนองโดยเฉพาะการแขงขันดานราคาเพอชวยสนับสนุนยอด
จำหนายรถยนต
สำหรับป 2564 บริษัทยังคงรักษาสัดสวนการปลอยสินเชอเชาซื้อรถยนตเพอการพาณิชย ใหอยูในระดับรอยละ 65-70
ของสินเชอทั้งหมด เนองจากบริษัทยังคงเชอวาลูกคากลุมดังกลาวมีอัตราการเติบโตที่ดีอยางตอเนอง รวมถึงใหผลตอบแทน
ทีส่ งู กวาและมีความเสีย่ งทีต่ ำ่ กวารถยนตนง่ั สวนบุคคล เนองจากรถยนตเพอการพาณิชยสามารถประมูลขายได ในราคาที่ใกลเคียง
กับมูลหนีม้ ากกวารถยนตนง่ั สวนบุคคล นอกจากนี้ ยังจะทำใหบริษทั สามารถหลีกเลีย่ งการแขงขันกับสถาบันการเงินใหญทม่ี ตี น ทุน
ในการดำเนินงานต่ำกวาและสามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับบริษัทไดมากขึ้น
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ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใชแลว
บริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในเรองของความผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพรถยนต ใชแลว การประเมินราคาของ
รถยนต ใชแลว รวมถึงการขายรถยนตที่ยึดคืนมาไดต่ำกวามูลคาสินเชอคงเหลือ ซึ่งตองนำมาประมูลขายตามสภาพ โดยราคา
จะขึ้นอยูกับอายุรถยนต สภาพ ความนิยมของรุนและยี่หอรถยนตนั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัดสวนสินเชอ
รถยนต ใชแลว คิดเปนประมาณรอยละ 40 ของยอดลูกหนี้สินเชอ
บริษัทมีมาตรการที่จะจำกัดความเสี่ยงเหลานี้โดยใชการตรวจสอบเชิงคุณภาพรถยนตและทีมงานที่มีประสบการณ
ความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนตควบคูไปกับการพิจารณาสินเชอที่เขมงวด นอกจากนี้บริษัทยังมีการคัดเลือก
ผู  จ ำหน า ยรถยนต ใ ช แ ล ว ที ่ น  า เชื ่ อ ถื อ มี ก ารเสนอขายรถยนต ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ภาพในราคาที ่ เ หมาะสม และมี ก ารรั บ ประกั น
คุณภาพภายหลังการขาย รวมถึงมีการวิเคราะหพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ผูจำหนายรถยนตไดสงรายชอเพอขอพิจารณา
สินเชอเชาซื้อรถยนตดวย

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายไดเปนความเสี่ยงที่มีควบคู ไปกับการประกอบ
ธุรกิจการใหสนิ เชอ การทีล่ กู หนี้ ไมสามารถชำระหนี้ ไดตามเงอนไขอาจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคาเองเชน ความตองการใชเงิน
เพอรักษาสุขภาพ ปญหาจากปจจัยคาซอมบำรุงรถยนตที่กำลังผอนชำระอยู ปญหาจากปจจัยภายนอก เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ
ปญหาจากราคาน้ำมันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ เหลานี้ จะสงผลใหลกู หนี้ไมสามารถชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดและกอใหเกิด
สินเชอที่ไมกอ ใหเกิดรายได บริษทั จึงมุง เนนและใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินเชอ การควบคุมประสิทธิภาพในการ
ติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชอที่เขมงวด เพอลดความเสี่ยงจากสินเชอที่ ไม
กอใหเกิดรายได ใหอยูในเกณฑที่ไมมากจนกระทบกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชอที่ไมกอใหเกิดรายได ดังตอไปนี้
1.

บริษัททำการควบคุมคุณภาพการปลอยสินเชอโดยทำการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมการชำระหนี้จากสถิติของลูกคา
จากบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด เพอสกัดกัน้ การใหสนิ เชอกับผูท ่ีไมมคี วามสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการนำระบบ
Credit Scoring มาใชประกอบการประเมินคุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคาที่ขอเชาซื้อรถยนต

2.

บริษัททำการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใชขอมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจำนวนลูกคาที่คางชำระ
รายสัญญาควบคูไปกับนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้ที่เขมงวดเพอใหหนี้ที่คางชำระกลับคืนมาอยูในสถานะปกติใหไดมาก
และรวดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมของลูกหนี้ เพอวิเคราะหและจัดทำแนวการบริหารความเสี่ยง

ดานเครดิตตอไป
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ความเสี่ยงจากการขายรถยนตที่นำกลับคืน
เมอลูกหนี้มีการคางชำระคางวดตั้งแต 4 งวดขึ้นไป บริษัทจะทำการติดตามลูกหนี้เพอขอนำรถยนตกลับคืน จากนั้น
จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล เพอนำเงินที่ไดมาชำระหนี้สวนที่เหลืออยูของลูกหนี้ ทั้งนี้หากเงินที่ไดจากการประมูล
ไมเพียงพอตอการชำระหนี้ บริษัทจะเรียกรองหนี้สวนที่เหลือจากลูกหนี้หรือผูค้ำประกันตอไป อยางไรก็ตาม หากบริษัทไมสามารถ
เรียกรองหนีส้ ว นทีเ่ หลือได จะสงผลทำใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการขายรถยนตหรือทรัพยสนิ ดังกลาว สำหรับราคาขายทอดตลาด
โดยวิธกี ารประมูลนัน้ ขึน้ อยูก บั คุณภาพ อายุ และความนิยมของรถยนตหรือทรัพยสนิ รวมทัง้ ขึน้ กับสภาพตลาดและความตองการ
ในขณะนั้น อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงตอการขาดทุนจากการขายรถยนตที่นำกลับคืน ในสวนของสินเชอรถยนต ใชแลวนั้น
โดยทั่วไปจะมีผลขาดทุนนอยกวาสินเชอรถยนต ใหม เนองจากการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละปนั้นจะมีอัตรา
สูงในชวงปแรกๆ และมีอัตราชะลอลงเมอรถยนตมีอายุการใชงานมากขึ้น
บริษทั มีนโยบายในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการขายรถยนตทน่ี ำกลับคืน โดยใหมกี ารติดตามดูแลสินเชออยางตอเนอง
และใกลชิดเพอปองกันการคางชำระคางวด อันจะนำไปสูกระบวนการขอนำรถยนตกลับคืนในที่สุด และจะดำเนินการขายโดยเร็ว
เพอลดผลขาดทุนจากราคาที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทไดดำเนินการฟองรองทางกฎหมายกับลูกหนี้และผูค้ำประกันใหชำระเงิน
ในสวนที่บริษัทขาดผลประโยชนเพอใหบริษัทมีผลขาดทุนนอยที่สุด ดังจะเห็นไดจากจำนวนรถยนตที่ขายจากการนำกลับคืน
ในป 2562 2563 และ 2564 มีจำนวน 638 คัน 899 คัน และ 728 คัน ตามลำดับ และมีผลขาดทุนจากการจำหนายรถยนต
ในป 2562 2563 และ 2564 เปนจำนวน 102.23 ลานบาท 163.50 ลานบาท และ 97.07 ลานบาท ตามลำดับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยรับการปลอยสินเชอ ซึ่งคำนวณดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่ตนทุน
การกูยืมเงินของบริษัทบางสวนมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนั้นหาก
อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีการปรับขึ้น และ
อัตราดอกเบี้ยรับยังไมสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตออัตราสวนตางระหวาง
อัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจาย (Interest spread) ใหมีอัตราลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการขยาย
การใหสนิ เชอในรถยนตหรือทรัพยสนิ ประเภทตางๆ ที่ใหอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู กวาใหมากขึน้ และการบริหารการจัดหาแหลงเงินทุน
ที่มีตนทุนทางการเงินที่ต่ำ เพอรักษาระดับอัตราสวนตางดอกเบี้ย (Interest spread) ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจใหสินเชอสวนใหญจะตองประสบกับความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชอ
และระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน โดยบริษัทมีการใหสินเชอแกลูกคาเปนชวงระยะเวลานาน 1 - 5 ป
ในขณะทีก่ ารจัดหาเงินทุนของบริษทั สวนใหญอยูในรูปของเงินกูย มื จากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ มีชว งระยะเวลาในการกูย มื
1 - 7 ป จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกตางดานระยะเวลา (Duration Gap) และอาจสงผลใหเกิดภาวะของรายรับและ
รายจายไมสอดคลองกันอันจะนำไปสูการเกิดความเสี่ยงการขาดสภาพคลองในการดำเนินงานได ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกลาวและทำการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการแบงชั้นลูกหนี้ของบริษัทออกเปนระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
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ปรับระยะเวลาการใหสินเชอเพอใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจายชำระคืนเงินกูยืมจากแหลงตางๆ อีกทั้ง เพิ่มสัดสวน
เงินกูยืมจากแหลงตางๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการใหสินเชอ ซึ่งจะชวยลดความแตกตางดานระยะเวลาลง
และสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งจะชวยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองใน
การดำเนินงานลงใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนองมั่นคงตอไป

ความเสี่ยงจากโอกาสในการกอหนี้เพิ่มในอนาคต
การขยายธุรกิจใหสินเชอของบริษัทในอนาคตอาจทำใหบริษัทมีความจำเปนจะตองจัดหาเงินทุนหรือการกอหนี้เพิ่มขึ้น
ในอนาคตเพอรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอหนี้เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัท
ไดเตรียมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการจัดหาเงินกูยืมจากหลากหลายแหลง เพอกระจายความเสี่ยงจากการกอหนี้ทั้งจาก
ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้และการกูยืมจากสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกันเพอให
เพียงพอตอการขยายตัวทางธุรกิจตามเปาหมายที่ไดวางไวของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงพยายามจัดหาเงินกูยืมที่มีตนทุน
ทางการเงินต่ำภายใตความเสี่ยงของโครงสรางทางการเงินและสภาพคลองของบริษัท เพอสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึง
ถึงประโยชนของผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของเปนสำคัญ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ
เนองจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชำนาญ และมีประสบการณ
ในการตรวจสอบสภาพ และราคาตลาดของรถยนตมือสองไดเปนอยางดี ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมอเทียบกับคูแขง
ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเปนผูมีความรูความเขาใจและประสบการณ ในการทำตลาด และการดูแลลูกคา โดยมีการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายรายอยางตอเนอง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำอยูตามสถานที่จำหนาย
ของผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณา
และตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังใหความสำคัญกับการชำระราคาใหแกผูจำหนายรถยนต
ใหรวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทเนนใหบุคลากรอำนวยความสะดวกในการใหบริการสินเชอแกลูกคาและผูจำหนายรถยนตเปนสำคัญ
รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนอง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถ
ขยายไปยังกลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจากกลุมลูกคาเดิมและผูจำหนายรถยนตทั้งหลาย โดยที่ผานมา
ลูกคาเดิมที่มีการผอนชำระคางวดกับบริษัทหมดแลว หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมอตองการจะเปลี่ยนรถยนตคันใหมก็
มักจะกลับมาใชบริการสินเชอของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได อยางไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเหลานี้ โดยการจูงใจใหบุคคลเหลานั้นทำงานอยูกับบริษัท
ในระยะยาวในรูปผลตอบแทนตางๆ รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลานั้นเปนประจำอยางตอเนอง
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ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและขอบังคับของทางการ
ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท จำเป น ต อ งปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ และข อ บั ง คั บ ของทางการที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
อาทิ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญาประกาศคณะกรรมการทวงถามหนี้ เปนตน โดยหากมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับของทางการแลว
อาจสงผลกระทบตอชอเสียงหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ
ดังนั้น บริษัทจึงจัดตั้งหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพอทำหนาที่ศึกษา ติดตามและเผยแพรความรู
เกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัท ใหหนวยงานภายในมีการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ ยังทำหนาที่กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและขอบังคับ โดยรายงาน
ผลการกำกับดูแลและขอมูลที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ

ปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นอยางตอเนอง โดยมนุษยเปนสวนหนึ่ง
ทีท่ ำใหเกิดการเปลีย่ นแปลงดังกลาว อาทิ การทำอุตสาหกรรมทีก่ อ ใหเกิดมลพิษ การใชนำ้ มันเชือ้ เพลิงในการคมนาคมขนสง เปนตน
ซึ่งปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงหวงโซอุปทานที่เกี่ยวของ ประกอบกับผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายมีความคาดหวังจากภาคเอกชนที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม ทั้งในสวนของการจัดการพลังงาน
การจัดการน้ำ การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ รวมถึงการจัดการกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกร
ที่ปลูกฝงจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งสรางความรูความเขาใจและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนชวยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับ
ปญหาภาวะโลกรอนและปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ บริษัทยังมุงนำประเด็นดานสิ่งแวดลอมเขามาเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในอนาคต

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของการบริหารจัด
การตนทุนและการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงดาน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพิ่มมากขึ้น โดยหากบริษัทถูกโจมตีทางไซเบอรอาจสงผลใหเกิดการหยุดชะงักของการให
บริการและอาจถูกโจรกรรมขอมูลทีส่ ำคัญ ซึง่ จะสงผลกระทบตอภาพลักษณ ชอเสียง และความเชอมัน่ ของผูม สี ว นไดเสียตอบริษทั
อีกทั้งยังอาจมีบทลงโทษจากหนวยงานทางการ หากมีการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ดังนัน้ บริษทั จึงกำหนดมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร เพอปองกันความเสีย่ งจากเหตุดงั กลาว โดยครอบคลุม
ตั้งแตกระบวนการระบุความเสี่ยง การปองกันภัยคุกคาม การตรวจสอบและเฝาระวังเชิงรุก การตอบสนองตอเหตุภัยคุกคาม
อยางทันทวงที รวมถึงการรักษาและฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมให
บุคลากรมีความรูค วามเขาใจและตระหนักถึงความเสีย่ งจากภัยคุกคามทางไซเบอร เพอยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให
เปนไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
การลงทุนในหุนของบริษัทอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอผูถือหุนได เนองจากผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปนไป
ตามที่คาดหวัง โดยแปรผันตามผลการดำเนินงาน ราคา และสภาพคลองของหลักทรัพย ดังนั้น ผูถือหุนอาจไดรับผลตอบแทน
มากกวาหรือนอยกวาความคาดหวัง โดยบริษัทไดอธิบายถึงปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจและปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม
รวมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงไว ในหัวขอขางตน อยางไรก็ตาม บริษัทอาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดทั้งหมด
อีกทัง้ ยังมีปจ จัยแวดลอมอนทีอ่ าจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษทั อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางการเมือง เปนตน
ดังนั้น ผูถือหุนควรศึกษาความเสี่ยงและใชดุลยพินิจอยางรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ การที่บริษัทมีกลุมทุนธนชาตเปนผูถือหุนรายใหญในสัดสวนรอยละ 60.16 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว
ทำใหผูถือหุนรายใหญดังกลาวเปนผูมีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมเสียงลงคะแนนในการลงมติที่สำคัญได ยกเวน
ในเรองที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกำหนดใหตองไดรับเสียงในการประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนผูถือหุน
ที่รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ผูถือหุนรายอนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพอคัดคานหรือ
ถวงดุลเรองที่ผูถือหุนใหญเสนอได

การบริหารความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนอยางหลีกเลี่ยงไมได บริษัทไดประเมินสถานการณและวางแผน
การดำเนินงานอยางใกลชิด เพอใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตสถานการณดังกลาว
โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญดังนี้
1.

การใหสินเชอดวยความระมัดระวัง พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคาอยางรัดกุมรอบคอบ ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความไมแนนอน โดยไดประเมินสถานการณและผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดและตอเนอง
เพอใชเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาใหสินเชอแกลูกคา

2.

การใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยการพักชำระหนี้ การขยายระยะเวลาผอนชำระ และการรีไฟแนนซ ตามความจำเปนและความเหมาะสมของลูกหนี้
แตละราย เพอชวยเหลือและปองกันลูกหนี้กลุมดังกลาวไมใหกลายเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพในอนาคต

3.

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ไดทำการวิเคราะหเพื่อประเมินผลกระทบทางธุรกิจและปรับปรุงแผนบริหาร
ความตอเนองทางธุรกิจจากสถานการณ โรคระบาด รวมทั้งกำหนดมาตรการปองกันและควบคุมโรค อาทิ การเพิ่มความถี่
ในการทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัส การแบงกลุมพนักงานเพอเขาปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานและการทำงานแบบ
Work from home รวมถึงการสอสารใหความรูพนักงานในการปองกันโรคและการแจงเหตุกรณีพนักงานมีความเสี่ยงตอ
การติดเชื้อไวรัส
นอกจากนี้ ผูบริหารระดับสูงไดมีการประชุมหารือกันอยางสม่ำเสมอเพอประเมินและทบทวนแผนงานตางๆ ใหสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอยางตอเนอง
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน
บริษทั ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควบคูไ ปกับความรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณา
กําหนดนโยบายการจัดการดานความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยแนวนโยบายที่สำคัญ ไดแก การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
ในหวงโซคุณคาของธุรกิจ การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม และการจัดการความยั่งยืน
ในมิติบรรษัทภิบาล เพอยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนอง โดยคำนึงถึง
ผูม สี ว นไดเสียทุกฝายและคำนึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ขององคการสหประชาชาติ อันจะนำไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคาของกิจการอยางยั่งยืน

โครงสรางการกำกับดูแลดานความยั่งยืน
บริษัทกำหนดโครงสรางการกำกับดูแลเพอใหมีการดำเนินการดานความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท
ทำหนาทีก่ ำหนดนโยบายการจัดการดานความยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงประโยชนสงู สุดของกิจการและผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลทำหนาที่ดูแล ติดตาม และใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานดานความยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการ
บริหารทำหนาที่กำหนดเปาหมาย แนวทาง และบริหารจัดการงานดานความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยหนวยงานภายในองคกรทำหนาที่ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการดานความยั่งยืนใหบรรลุเปาหมายขององคกรและ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานดานความยั่งยืน
ภายใตการบริหารจัดการและกำกับดูแลโดยกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
• ฝายสำนักกรรมการและธุรการองคกร
• ฝายกำกับการปฏิบัติงาน
• คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทำงาน (คปอ.)
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การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
บริษทั กำหนดใหมกี ารวิเคราะหและจัดการผลกระทบตอผูม สี ว นไดเสียในหวงโซคณ
ุ คาของธุรกิจ ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ
ของผูมีสวนไดเสียที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมุงหมายที่จะสรางคุณคาของสินคาและบริการเพอ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทั้งนี้ เพอใหทราบผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงระหวางบริษัทและผูมีสวนไดเสียทั้งดานบวกและลบ บริษัทกำหนด
ใหมีการประเมินและทบทวนความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเมอทราบถึงความคาดหวังของผูมี
สวนไดเสียแลว จึงจะทำการระบุแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียแตละกลุม ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ
และการสรางคุณคารวมกันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย เพอลดความเสี่ยงและสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจอยางยั่งยืน

หวงโซคุณคาของธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการสินเชอเชาซื้อและเชาทางการเงินรถเพอการพาณิชย ยานพาหนะ และทรัพยสินอน รวมถึง
บริการที่เกี่ยวของแบบครบวงจร ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Primary activities) ดังนี้
1. การบริหารปจจัยการผลิต (Inbound logistics) โดยการจัดหาแหลงเงินทุนเพอรองรับการใหบริการสินเชอแก
ลูกคา ทั้งในสวนของเงินทุนจากสวนของเจาของและการกูยืมเงินจากแหลงทุนตางๆ
2. การปฏิบัติการ (Operations) โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเหมาะสมและตรงตาม
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย (Customer centric)
3. การกระจายสินคาและบริการ (Outbound logistics) โดยการใหบริการแกลูกคาผานเจาหนาที่การตลาดของบริษัท
สำนักงานสาขา รวมถึงการใหบริการที่ศูนยจำหนายรถยนตที่ลูกคาตองการขอสินเชอ
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) โดยการสอสาร ประชาสัมพันธ และใหขอมูลผลิตภัณฑและ
บริการที่ครบถวน ชัดเจน และเพียงพอตอการตัดสินใจของลูกคาผานชองทางตางๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพอ
สรางการรับรูและแรงจูงใจในการใชบริการ
5. การบริการหลังการขาย (Customer services) โดยการใหบริการและรับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
บริการของบริษัทผานชองทางตางๆ มุงเนนการสรางเสริมประสบการณที่ดีใหแกลูกคาทั้งระหวางและหลังการใชบริการ
สำหรับกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ที่ทำใหกิจกรรมขางตนบรรลุเปาหมายประกอบดวย การบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Infrastructure) ทั้งในสวนของงานบัญชี การเงิน กฎหมาย ระบบสารสนเทศ และสวนงานปฏิบัติ
การตางๆ เพอสนับสนุนกิจกรรมหลัก ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) โดยการสรรหา
คัดเลือก พัฒนา และใหคาตอบแทนแกพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมและเปนธรรม นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี
(Technology development) และการจัดซื้อจัดหา (Procurement) สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจยังมีสวนสนับสนุน
การดำเนินงานตามกิจกรรมหลักใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
ดวยความหลากหลายของกลุม ผูม สี ว นไดเสียตอการดำเนินธุรกิจ บริษทั จึงมีกลยุทธ ในการดูแลปรับปรุงการดำเนินงานและ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม อยางเหมาะสมและตอเนอง ซึง่ จะสงผลใหบริษทั สามารถเติบโตไดอยางยัง่ ยืน
โดยจากการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียที่สำคัญทั้งภายในและภายนอกองคกร สามารถสรุปดังนี้
ผูมีสวนไดเสีย

รูปแบบและชองทางการมีสวนรวม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

แนวปฏิบัติและการตอบสนองตอ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

ผูถือหุน

• การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความโปร ง ใสมี • การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรอบคอบ
• การประชุมผูถือหุน
ประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงประโยชนและผลกระทบ
• การประชุมใหขอมูลแกนักลงทุนและ
ตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย เพอการพัฒนา
ที่เติบโตอยางยั่งยืน
นักวิเคราะห
• การจัดกิจกรรม Opportunity Day
• การไดรับผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ
และเติบโตอยางยั่งยืน
• การเป ด เผยสารสนเทศผ า นตลาด • การได ร ั บ ข อ มู ล สารสนเทศที ่ ถ ู ก ต อ ง • การจั ด โครงสร า งการบริ ห ารงาน
ครบถวน และทันเวลา ดวยความเสมอ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ภาคเทาเทียมกัน
• การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
ของบริษัท
และต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร ร ั ป ชั น ทุ ก
• การให ข  อ มู ล ผ า นช อ งทางนั ก ลงทุ น
รูปแบบ
สัมพันธ
• การเป ด เผยข อ มู ล ด ว ยความโปร ง ใส
ครบถวน ทันเวลา เสมอภาคเทาเทียม
และเปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงาน
ทางการกำหนด

คณะกรรมการ

• การประชุมคณะกรรมการ
• การดำเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใสตาม • การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความรอบคอบ
• การประชุมระหวางกรรมการที่ ไมเปน
หลักธรรมาภิบาล
โดยคำนึงถึงประโยชนและผลกระทบ
ตอผูม สี ว นไดเสียทุกฝาย เพอการพัฒนา
ผูบริหาร
• การปฏิ บ ั ต ิ ต  อ ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ย
• การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
อยางเปนธรรม
และเติบโตอยางยั่งยืน
• การได ร ั บ ข อ มู ล ประกอบการประชุ ม • การนำส ง และรายงานข อ มู ล ข า วสาร
คณะกรรมการ
และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือเปน
อันเปนประโยชน ใหกรรมการรับทราบ
• การใหขอ มูลกรรมการผานชองทางตางๆ
อยางทันทวงที
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยาง
• การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ครบถวนและทันเวลา
หนาที่ของคณะกรรมการอยางครบถวน

พนักงาน

•
•
•
•

การประชุมพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
การติดตอสอสารและประชาสัมพันธขอ
มูลภายในองคกร
• การประชุ ม คณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร
ในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงานของสถานประกอบ
กิจการ (คปอ.)
• ชองทางการแจงขอมูล เบาะแส และ
ขอรองเรียน

• การให ค  า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที ่ • การกำหนดโครงสรางคาตอบแทน
เหมาะสมและเปนธรรม
สวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ที่เหมาะสมและเปนธรรม
• การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม
• การฝกอบรมพัฒนาความรูค วามสามารถ • การจั ด หลั ก สู ต รฝ ก อบรมเพื ่ อ พั ฒ นา
ความรู  ค วามสามารถในการทำงานที ่
อยางตอเนอง
เหมาะสมตามสายงานและตำแหนงงาน
• สภาพแวดลอมในการทำงานที่เหมาะสม
อยางตอเนอง
และปลอดภัย
• การจั ด ให ม ี อ ุ ป กรณ แ ละระบบงานที ่
สนับสนุนใหการทำงานมีประสิทธิภาพ
• การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานที่ปฏิบัติงาน
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ผูมีสวนไดเสีย

รูปแบบและชองทางการมีสวนรวม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

ลูกคา

• การให บ ริ ก ารสิ น เชื ่ อ ผ า นเจ า หน า ที ่
การตลาดและสำนักงานสาขา
• การเยี่ยมเยียนลูกคา
• การสื ่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ และให
บริการขอมูลผลิตภัณฑและบริการผาน
ชองทางตางๆ ของบริษัท อาทิ เว็บไซต
Call center Line official
• การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา
• ช อ งทางการแจ ง ข อ มู ล เบาะแส
และขอรองเรียน

• ผลิตภัณฑและบริการสามารถตอบสนอง
ต อ ความต อ งการของลู ก ค า ได อ ย า ง
เหมาะสม
• การใหบริการที่เปนธรรม รับผิดชอบ
สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพ
• การรักษาขอมูลความเปนสวนตัวของ
ลูกคา
• การใหความชวยเหลือในกรณีที่ลูกคา
ประสบปญหา

คูคาและ
พันธมิตร
ทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติและการตอบสนองตอ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
• การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการโดย
คำนึงถึงความตองการของลูกคา
• การพัฒนาและกำกับดูแลการใหบริการ
แกลูกคาอยางเปนธรรม
• การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑและบริการ
อยางครบถวนและถูกตอง
• การพัฒนาความสามารถของพนักงานเพอ
ใหบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การกำหนดมาตรการคุ  ม ครองข อ มู ล
สวนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร
• การรับฟงขอเสนอแนะและปญหาจากการ
ใชบริการ เพอกำหนดแนวทางการแกไข
และพัฒนา

• การใหบริการผานเจาหนาที่การตลาด • ผลตอบแทนทางการคาที่เหมาะสมและ • การกำหนดสัญญา เงอนไข และผลตอบแทน
เปนธรรม
และสำนักงานสาขา
ทางการคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
• การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น • ความสัมพันธอันดีทางธุรกิจในระยะยาว • การสรางความเชอมั่นและความสัมพันธ
• การทำสัญญาขอตกลงทางการคา
เพอความรวมมือทางธุรกิจในระยะยาว
• การสงเสริมใหคคู า และพันธมิตรทางธุรกิจ
ตระหนักถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน

เจาหนี้

• การใหขอมูลกับเจาหนี้
• การทำขอตกลงและสัญญา

• การดำเนินธุรกิจและเปดเผยขอมูลดวย • การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
ตามรอบระยะเวลา หรือตามที่ ไดรับ
ความโปรงใส
• การปฏิบัติตามขอกำหนดของสัญญา
การรองขอ
• การปฏิ บ ั ต ิ ต ามข อ กำหนดของสั ญ ญา
โดยเฉพาะในเรองเงอนไขการชำระหนี้
การค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และ
กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้
• การกำหนดแผนบริหารจัดการสภาพคลอง
ทางการเงิน และแผนการชำระหนี้เงิน
กูยืม

คูแขง

• การรวมประชุมสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย

• การดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณและ
แขงขันดวยความเปนธรรม
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• การดำเนินธุรกิจและแขงขันดวยความ
เปนธรรม ไมใหรายหรือกลั่นแกลง
คูแขงทางการคา
• การสร า งความร ว มมื อ เพื ่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรม
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ผูมีสวนไดเสีย

รูปแบบและชองทางการมีสวนรวม

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

แนวปฏิบัติและการตอบสนองตอ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

สังคม ชุมชน • การสำรวจขอมูลปญหา ความตองการ • การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ • การใหสินเชื่ออยางมีความรับผิดชอบ
และสงเสริมใหผู ใชบริการทุกกลุมใน
และสิ่งแวดลอม
และความคิดเห็นของชุมชนและสังคม • การมีสวนรวมพัฒนาสังคมและชุมชน
• การจัดกิจกรรมเพอสังคม ชุมชน และ • การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพอ
สังคมเขาถึงบริการทางการเงิน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
• การใหความรูทางการเงินและสนับสนุน
สิ่งแวดลอม
กิจกรรมเพอพัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
• การมีสวนรวมในการลดและควบคุมผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

• การรวมประชุมรับฟงและใหความเห็น • การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ • การดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
เกี่ยวกับรางกฎหมาย
• การปฏิบัติตามขอกำหนดของกฎหมาย
ขอบังคับของหนวยงานทางการ
• การรายงานและใหขอมูลกับภาครัฐ
ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงาน
• การใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ทำงานของภาครัฐ
ทางการ
• การใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ทำงานของภาครัฐ รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลตามที่หนวยงานทางการกำหนด
หรือรองขอ

การกำหนดประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
บริษัทมีกระบวนการประเมินและกำหนดประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีผลกระทบตอบริษัท
และผูมีสวนไดเสีย ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพอนำมาวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจน
วางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของผูม สี ว นไดเสียทีส่ ำคัญไดอยางเหมาะสม โดยกระบวนการ
กำหนดประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนมีขั้นตอนดังนี้
1. การระบุประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน โดยศึกษาจากประเด็นระดับอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และระดับสากล
ครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะสงผลตอความสามารถในการดำเนินงานอยางยั่งยืน จากนั้น
จึงนำเสนอตอผูบริหารระดับสูงเพอพิจารณาใหความเห็นชอบในการระบุประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
2. การจัดลำดับประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรผานชองทางตางๆ และประเมินประเด็นที่มีผลกระทบตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย เพอจัดลำดับ
ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
3. การตรวจสอบประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน โดยผูบริหารระดับสูงและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันตรวจสอบ
ขอมูล รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพอตอบสนองตอประเด็นสำคัญดานความยัง่ ยืนและความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสีย
จากนั้น จึงนำเสนอตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทเพอพิจารณาอนุมัติและเผยแพรในรายงานประจำป
4. การทบทวนประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน โดยการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสีย
ผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพอพัฒนาการดำเนินงานดานความยั่งยืนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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สำคัญมาก

5
8

10

สำคัญ

ประเด็นที่มีความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

12

3

1

4

2

7

6

9
11

สำคัญ

สำคัญมาก

ประเด็นที่มีความสำคัญตอบริษัท
มิติเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มิติสังคม

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานและความเติบโตทางธุรกิจ
การใหบริการอยางเปนธรรมและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
การรักษาความปลอดภัยไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

7.
8.
9.
10.
11.
12.

มิติสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการดานแรงงาน
การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินและการใหความรูทางการเงิน
การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพอพัฒนาสังคม
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมและมีสวนรวมตอการรักษาสิ่งแวดลอม
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

ขอบเขตผลกระทบ

ความสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รายละเอียดที่นำเสนอ

ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

1. การกำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

ทุกหนวยงาน

ผูถือหุน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

หนา 56, 95-103

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ทุกหนวยงาน

ผูถือหุน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

หนา 56, 41-47

3. ผลการดำเนินงานและ
ความเติบโตทางธุรกิจ

ทุกหนวยงาน

ผูถือหุน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้
คูแขง
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

หนา 57, 76-90

4. การใหบริการอยางเปนธรรม
และการบริหารความสัมพันธ
กับลูกคา

ทุกหนวยงาน

ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
คูแขง

หนา 58-59

5. การรักษาความปลอดภัย
ไซเบอรและการปองกันขอมูล
สวนบุคคล

ทุกหนวยงาน

ผูถือหุน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้ ภาครัฐ

หนา 59

6. การบริหารจัดการหวงโซ
อุปทาน

ทุกหนวยงาน

ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา

หนา 60
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ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

ขอบเขตผลกระทบ

ความสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รายละเอียดที่นำเสนอ

ภายในองคกร

ภายนอกองคกร

7. การบริหารจัดการดานแรงงาน

ทุกหนวยงาน

ภาครัฐ

8. การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการ
ทางการเงินและการใหความรู
ทางการเงิน

ทุกหนวยงาน

ลูกคา
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

หนา 66

9. การสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพอพัฒนาสังคม

ทุกหนวยงาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม

หนา 67-70

10. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ทุกหนวยงาน

ผูถือหุน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้
คูแขง
สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
ภาครัฐ

หนา 70-71

11. การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทุกหนวยงาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม

หนา 72-73

12. การสงเสริมและมีสวนรวมตอ
การรักษาสิ่งแวดลอม

ทุกหนวยงาน

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม

หนา 74-75

หนา 61-65
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทมีเปาหมายในการเปนองคกรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน จึงใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใหความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำใหบริษัทมีระบบการ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางความเชอมัน่ ใหแกผมู สี ว นไดเสียทุกฝายวาจะไดรบั
การปฏิบัติอยางเปนธรรม สะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณที่ดีของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายกำกับดูแล
กิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณตามแนวทางของหนวยงานกำกับดูแล โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความซอสัตยสุจริต และ
การปฏิบัติที่สอดคลองกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพอสอสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และมีจุดมุงหมายสำคัญที่จะสอสารเรองดังกลาวไปยังผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยสามารถพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมภายใตหัวขอนโยบายการกำกับดูแลกิจการของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ เพอใหการบริหารจัดการองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
บริษทั จึงกำหนดโครงสรางการกำกับดูแลกิจการทีแ่ บงแยกหนาทีก่ นั อยางชัดเจน ทัง้ ในระดับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
และหนวยงานตางๆ ภายใตการบริหารงานของฝายจัดการ เพอความเปนอิสระในการตรวจสอบและถวงดุลการดำเนินการตางๆ
ใหเปนไปอยางเหมาะสม คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของกิจการและผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ง
เพอปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนทอ่ี าจเกิดขึน้ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมภายใตหวั ขอโครงสรางการกำกับ
ดูแลกิจการและหัวขอการควบคุมภายในของรายงานฉบับนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจอยางเปนระบบ จึงปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
ที่คำนึงถึงความเสี่ยงผานการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพอเปนแนวปฏิบัติแกผูที่เกี่ยวของใหสามารถดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพอใหการดำเนินธุรกิจบรรลุเปาหมายการดำเนินงาน สามารถเติบโตและ
สรางผลตอบแทนใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดอยางเหมาะสม โดยนโยบายฉบับดังกลาวประกอบดวยหัวขอที่สำคัญ ดังนี้
1)

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2)

การระบุประเภทความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

3)

การวัดและประเมินความเสี่ยงของบริษัท

4)

การตอบสนองความเสี่ยงของบริษัท

5)

การควบคุมความเสี่ยงของบริษัท

6)

การติดตามความเสี่ยงของบริษัท

7)

การบริหารความตอเนองทางธุรกิจ

8)

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

56

นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ได ก ำหนดให ม ี ค ณะทำงานบริ ห ารความเสี ่ ย งตามประเภทความเสี ่ ย งหลั ก ของบริ ษ ั ท ได แ ก
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพอทำหนาที่พัฒนาเครองมือที่ใชวัดและประเมินความเสี่ยงของบริษทั กำกับและควบคุมความเสี่ยง
ดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด รวมทั้งติดตามขอมูลความเสี่ยงและ
เหตุการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดานตางๆ เพอเสนอตอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยที่เกี่ยวของ
พิจารณาตามลำดับ
สำหรับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปจจัยความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นใหม ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย และการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมภายใตหัวขอการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของรายงานฉบับนี้

ผลการดำเนินงานและความเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันอยางตอเนอง เพอสราง
ความเชอมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ในฐานะผูประกอบธุรกิจใหบริการทางการเงินซึ่งตระหนักถึงการใหสินเชออยางมี
ความรับผิดชอบ จึงพิจารณาใหสินเชอโดยคำนึงถึงปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กำหนดกระบวนการวิเคราะห
และตรวจประเมินความเสี่ยงดังกลาว มีการกำหนดระดับความเขมขนการพิจารณาสินเชอในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
เชน ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจสถานบริการ เปนตน ทั้งนี้ โดยจะไมรับพิจารณาสินเชอแกบุคคล นิติบุคคล หรือธุรกิจที่กระทำ
หรือเขาขายกระทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือทำลายความมั่นคงของชาติตามนโยบายการพิจารณาสินเชอของบริษัท
สำหรับผลการดำเนินงานในชวงที่ผานมา สรุปขอมูลที่สำคัญไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
ผลการดำเนินงาน

ป 2564

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง
รายได
การกระจายมูลคาเศรษฐกิจทางตรง
ตนทุนการดำเนินงาน
คาจางและสัวสดิการพนักงาน
เงินที่ชำระแกเจาของเงินทุน
เงินที่ชำระแกรัฐ
การลงทุนเพอสังคมและชุมชน
มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม

4,226.49
292.99
290.40
1,875.92
468.59
1.23
1,297.36

โดยสามารถพิ จ ารณารายละเอี ย ดผลการดำเนิ น งานและป จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ ท ี ่ อ าจมี ผ ลต อ ฐานะการเงิ น หรื อ
การดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญในอนาคตเพิ่มเติมภายใตหัวขอการวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการของรายงานฉบับนี้

57

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การใหบริการอยางเปนธรรมและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
การใหบริการอยางเปนธรรมและรับผิดชอบ
ในฐานะที่บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจใหบริการทางการเงินที่ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคา
อยางเปนธรรมและรับผิดชอบ โดยมุงหมายให
1)

ลูกคาเชอมั่นไดวาบริษัทมุงเนนการใหบริการอยางเปนธรรม จริงใจ และไมเอาเปรียบ

2)

ลูกคาไดรับคำแนะนำที่ตรงกับความประสงค ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทำความเขาใจ
โดยไมรบกวนลูกคา และลูกคาไดรับขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน เพียงพอในการตัดสินใจดวยความเขาใจที่ถูกตอง ทั้งกอน
ระหวาง และหลังการขาย รวมถึงสามารถเปรียบเทียบขอมูลผลิตภัณฑหรือบริการระหวางผู ใหบริการได

3)

ลู ก ค า ได ร ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารที ่ เ ป น ธรรม ทั ้ ง ด า นราคาและเงื ่ อ นไข ตรงกั บ ความประสงค ความสามารถ
และความคาดหวังของลูกคา รวมถึงขอมูลของลูกคาไดรับการดูแลไมใหนำไปใช ในทางไมเหมาะสม

4)

ลูกคาสามารถดำเนินการตางๆ ภายหลังการขายไดอยางสะดวกและไดรับความเปนธรรม

5)

ลูกคามีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนเกี่ยวกับการใชบริการทางการเงิน โดยบริษัทมีสวนสำคัญในการชวยสงเสริม
ความรูทางการเงิน
บริษทั จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารจัดการดานการใหบริการแกลกู คาอยางเปนธรรม (Market Conduct) โดยครอบคลุม

กระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับการใหบริการแกลกู คาตัง้ แตตน จนจบ (End-to-End Process) ตามแนวทางทีห่ นวยงานทางการกำหนด
เพอเปนหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทมุงบริหารและพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนอง ดวยการทำความเขาใจและตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา รวมทั้งการสรางประสบการณที่ดีระหวางบริษัทและลูกคา ทั้งกอน ระหวาง และหลังการใหบริการ เพอสราง
ความผูกพันทางธุรกิจอันจะกอใหเกิดรายได ในระยะยาว โดยในป 2564 บริษัทอยูระหวางวางแผนพัฒนางานดานการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคาและจะเปดเผยขอมูลดังกลาวเพิ่มเติมในโอกาสตอไป

การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน
บริษัทใหความสำคัญกับการจัดการปญหาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกลไกการบริหารจัดการขอรองเรียน
อยางเปนระบบ เพอใหการแกไขปญหา การจัดการเรองรองเรียน มีความชัดเจน รวดเร็ว เปนอิสระ และยุติธรรม โดยกำหนด
ใหศูนยรับเรื่องรองเรียนโดยฝายบริการลูกคา ทำหนาที่เปนหนวยงานกลางในการรับและจัดการเรื่องรองเรียน รวมถึง
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพอพิจารณาการแกไขปญหาเรองรองเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด (Service Level
Agreement: SLA) และในกรณีมีเหตุการณรองเรียนที่จำเปนตองมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ศูนยรับเรอง
ร อ งเรี ย นและหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งจะร ว มกั น ดำเนิ น การตรวจสอบรายละเอี ย ดข อ เท็ จ จริ ง ของเหตุ ก ารณ แ ละพิ จ ารณา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เพอเสนอเรองตอผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกลาว
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ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
โทรศัพท

:

02-4319000

โทรสาร

:

02-4319099

ไปรษณีย

:

77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

อีเมล

:

Callcenter@thani.co.th

เว็บไซต

:

www.ratchthani.com

แอปพลิเคชันไลน

:

@Ratchthani

ในป 2564 บริษัทไดรับเรองรองเรียนเกี่ยวกับการใหบริการ จำนวน 37 เรอง ซึ่งไดดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
ดำเนินการแก ไข วิเคราะหสาเหตุและกำหนดมาตรการปองกันการเกิดเหตุการณซ้ำ รวมถึงรายงานตอคณะกรรมการหรือ
ผูบริหารที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กำหนด (Service Level Agreement: SLA) เปนที่เรียบรอยแลว

การรักษาความปลอดภัยไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีสวนชวยใหการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแงของการบริหารจัดการ
ตนทุนและการพัฒนาสินคาและบริการเพอตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยนอกเหนือจากการใชประโยชนดังกลาวแลว
บริษัทยังคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยไดกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
กระบวนการระบุความเสี่ยง การปองกันภัยคุกคาม การตรวจสอบและเฝาระวังเชิงรุก การตอบสนองตอเหตุภัยคุกคามอยาง
ทันทวงที รวมถึงการรักษาและฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร เพอบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร โดยในป 2564 บริษัทไมมีความเสียหายหรือไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร

การปองกันขอมูลสวนบุคคล
สำหรับการดำเนินเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล บริษัทถือหลักการสำคัญที่จะเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลอยางจำกัด เทาที่จำเปน และเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยไดแตงตั้งคณะทำงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล เพอทำหนาที่ดำเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตางๆ
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปอยางถูกตองตามขอกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล
สวนบุคคล และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพอปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ อันจะนำไปสูการสรางความเชอมั่นและความไววางใจในระยะยาว
โดยในป 2564 บริษัทไมมีเหตุละเมิดหรือไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

การสรางความตระหนักรูความปลอดภัยไซเบอรและการปองกันขอมูลสวนบุคคล
บริ ษ ั ท ส ง เสริ ม ให บ ุ ค ลากรมี ค วามรู  ค วามเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ไซเบอร แ ละการป อ งกั น
ขอมูลสวนบุคคลอยางตอเนอง โดยมีผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับหัวขอดังกลาวแลวกวารอยละ 80
ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน
บริษัทใหความสำคัญตอการบริหารจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำของการดำเนินธุรกิจ โดยมุงหมาย
ทีจ่ ะสรางคุณคาของสินคาและบริการเพอตอบสนองตอความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม
กอปรกับเพอปองกันและลดความเสี่ยงจากคูคาที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพ ภาพลักษณ และการดำเนินงานของบริษัททั้ง
ทางตรงและทางออม ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกระบวนการบริหารความสัมพันธกับคูคาอยางตอเนอง โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้

การคัดเลือกคูคา
ในกระบวนการจัดซื้อจางหรือการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคูคาที่มีความรู ความชำนาญ
ประสบการณ และความสามารถที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการนั้นๆ โดยคำนึงถึงความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ทั้งในดานคุณภาพ ราคา และการใหบริการที่เปนประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ คูคาตองไมมีประวัติถูกดำเนินคดี หรือมีขอพิพาท
หรือมีการกระทำใดๆ ที่มีเหตุอันควรเชอไดวาเจตนาหรือจงใจใหเกิดการฝาฝน ละเมิด หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน หรือการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทยังใหความสำคัญตอการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางสีเขียว เพอลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อาทิ การเลือกใชสินคาที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน

การระบุความสำคัญและการบริหารความเสี่ยงจากคูคา
บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับคูคา 3 ประเภทหลัก ไดแก 1) ผูจัดจำหนายรถยนต 2) ผู ใหบริการติดตามทวงถามหนี้ และ
3) ผู ใหบริการงานสนับสนุนธุรกิจหรือผูจำหนายสินคาประเภทอน โดยบริษัทได ใหความสำคัญกับคูคาที่เปนผูจัดจำหนายรถยนต
มากที่สุด เนองจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทมีความเกี่ยวเนองกับการจำหนายรถยนตของผูจัดจำหนาย (พิจารณาขอมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมภายใตหัวขอลักษณะการประกอบธุรกิจของรายงานฉบับนี้) บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงจากภาวะการพึ่งพิง
คูค า รายใหญดว ยการสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ผูจ ดั จำหนายรถยนตทห่ี ลากหลาย เพอกระจายความเสีย่ งจากภาวะการพึง่ พิงดังกลาว
โดยในป 2564 บริษัทมีการพึ่งพิงคูคารายใหญในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงดานกลยุทธของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจของคูคา
บริษัทมุงหวังใหคูคาดำเนินธุรกิจตามขอกำหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดกำหนดขอสัญญาใหคูคา
ควบคุมดูแลใหกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน ลูกจาง กิจการ หรือบุคคลอนทีค่ สู ญ
ั ญามีอำนาจควบคุม ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชัน การปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด
นอกจากนี้ เพอติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของคูคา บริษัทได ใชวิธีการตรวจประเมินตนเองของคูคา
(Self Assessment) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยในป 2564 บริษัทไดสงแบบประเมินตนเองใหกับคูคารายใหญของบริษัทจำนวน 180 ราย ซึ่งคูคาที่ตอบแบบประเมินกลับมา
ทั้งหมดลวนแตมีการดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครบถวนในทุกมิติ

การกำหนดระยะเวลาสินเชื่อทางการคา (Credit Term)
บริษัทใหความสำคัญตอการบริหารสภาพคลองทางการเงิน ทั้งในสวนของบริษัทและคูคาทางธุรกิจ โดยไดกำหนดระยะ
เวลาสินเชอทางการคากับคูคาภายใน 7 - 45 วัน หลังการสงมอบสินคาหรือบริการ โดยในป 2564 บริษัทมีการชำระเงินใหกับ
คูคาสอดคลองตามระยะเวลาที่กำหนดไว
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
การบริหารจัดการดานแรงงาน
บริษัทตระหนักวาพนักงานถือเปนทรัพยากรสำคัญในการขับเคลอนธุรกิจใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน จึงกำหนด
แนวปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ตั้งแตกระบวนการจางงาน การจายคาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งไมเพียงแตจะชวยลดความเสี่ยงในการเกิดขอพิพาทดานแรงงาน หรือชวยลดความเสี่ยง
ในการขาดแคลนแรงงานเทานั้น แตยังชวยใหพนักงานมีขวัญ กำลังใจ และมีความสุขในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเปาประสงคขององคกรอยางยั่งยืน

ขอมูลการจางงาน
ขอมูลพนักงาน
จำนวนพนักงานทั้งหมด
แบงตามอายุ
นอยกวา 30 ป
30 - 50 ป
50 ป ขึ้นไป
แบงตามระดับตำแหนง
ผูบริหาร
ผูจัดการ - ผูอำนวยการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ
แบงตามสายงาน
ผูบริหาร
สายงานสินเชอและการตลาด
สายงานสินเชอกิจการสาขา
สายงานควบคุมสินเชอ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
สายงานกลยุทธองคกรและการเงิน
สายงานสำนักกรรมการและธุรการองคกร
แบงตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ
สาขาในประเทศ
พนักงานเขาใหม
นอยกวา 30 ป
30 - 50 ป
50 ป ขึ้นไป
รวม

ชาย
211

ป 2564
หญิง
254

ชาย
218

ป 2563
หญิง
263

ชาย
224

ป 2562
หญิง
256

รวม
465

รวม
481

รวม
480

16
144
51

57
185
12

73
329
63

17
153
48

64
186
13

81
339
61

21
165
38

89
163
4

110
328
42

5
24
182

1
15
238

6
39
420

5
22
191

1
16
246

6
38
437

6
19
199

1
14
241

7
33
440

5
56
68
56
16
2
8

1
19
77
49
60
36
12

6
75
145
105
76
38
20

5
57
73
58
15
2
8

1
19
81
49
64
37
12

6
76
154
107
79
39
20

6
58
73
61
18
0
8

1
19
77
48
63
36
12

7
77
150
109
81
36
20

143
68

177
77

320
145

145
73

182
81

327
154

151
73

179
77

330
150

2
7
0
9

1
3
0
4

3
10
0
13

1
4
1
6

7
7
0
14

8
11
1
20

7
6
0
13

16
4
0
20

23
10
0
33
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ขอมูลพนักงาน
พนักงานพนสภาพ
นอยกวา 30 ป
30 - 50 ป
50 ป ขึ้นไป
รวม

หมายเหตุ :

(1)

ชาย

ป 2564
หญิง

รวม

ชาย

1
12
2
15

2
11
1
14

3
23
3
29

2
7
3
12

ป 2563
หญิง
2
5
0
7

รวม

ชาย

ป 2562
หญิง

4
12
3
19

4
7
2
13

14
15
0
29

รวม
18
22
2
42

บริษัทไมมีการจางงานคนพิการ โดยไดสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอัตราที่กฎหมาย
กำหนด

(2)

ป 2562 - 2564 พนักงานพนสภาพจากการเกษียณอายุและลาออกโดยสมัครใจ คิดเปนรอยละ 100

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษทั ตระหนักวาการพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ความสามารถ และศักยภาพทีเ่ หมาะสม เปนปจจัยสำคัญของความสำเร็จ
ทางธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพพนักงานที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธขององคกร ซึ่งประกอบดวย 1) การฝก
อบรมปฐมนิเทศขอมูลพื้นฐานและหลักการปฏิบัติงานทั่วไป 2) การฝกอบรมเพอพัฒนาศักยภาพตามลักษณะงานของหนวยงาน
และ 3) การฝกอบรมเพอสงเสริมภาวะผูนำและทักษะที่จำเปนตอการขับเคลอนธุรกิจ
สำหรับป 2564 บริษัทจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหแกผูบริหารและพนักงาน เพอพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงาน
จำนวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร โดยมีผูบริหารและพนักงานเขารับการฝกอบรมเฉลี่ย 2.88 ชั่วโมงตอคนตอป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีการกำหนดหลักเกณฑที่
เหมาะสมกับลักษณะงานของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับผลการดำเนินงาน เปาหมาย และความคาดหวังของบริษัท
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีรอบการประเมินปละ 1 ครั้ง เพอเปนขอมูลประกอบการพิจารณากำหนดคาตอบแทน
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน รวมถึงการพิจารณาเลอนตำแหนงงานใหมคี วามเหมาะสมและเปนธรรม อันเปนการสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรภายในองคกร

สวัสดิการพนักงาน
บริษัทจัดสวัสดิการใหแกพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน เพอสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสรางแรงจูงใจในการทำงาน
โดยมีรายละเอียดสวัสดิการพนักงาน ดังนี้
1.

สวัสดิการดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีคา” เพอสงเสริมการออมเงินไว ใชจาย
หลังการเกษียณอายุ โดยผูบ ริหารและพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนได ในอัตรารอยละ 5 - 15 ของคาจาง
และบริษัทจะจายเงินสมทบเขากองทุนอีก ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง นอกจากนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังมอบสิทธิ
ประโยชนคารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กรณีเกิดอุบัติเหตุใหกับผูที่เปนสมาชิกกองทุนรายละ 5,000 บาท
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2.

สวัสดิการดานสหกรณออมทรัพย
บริษัทสงเสริมใหพนักงานเขารวมเปนสมาชิก “สหกรณออมทรัพย พนักงาน ธนชาต จำกัด” เพอสงเสริม
การออมเงินของพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานที่เขารวมเปนสมาชิกสหกรณยังไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม อาทิ
สวัสดิการประกันชีวิตกลุมและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงิน การขอกูยืมเงิน เปนตน

3.

สวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจำป
บริษัทจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจำป โดยมีรายการตรวจสุขภาพตามชวงอายุและความเสี่ยงตอการเกิดโรค
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหครอบครัวของพนักงานสามารถรวมตรวจสุขภาพประจำปได โดยเสียคาใชจา ยในอัตราทีต่ ำ่ กวา
ราคาปกติ

4.

สวัสดิการดานการประกันชีวิตกลุม
บริ ษ ั ท มี ค วามห ว งใยและใส ใ จสุ ข ภาพชี ว ิ ต ของพนั ก งาน จึ ง จั ด สวั ส ดิ ก าร “ราชธานี ประกั น ชี ว ิ ต กลุ  ม ”
ใหกับพนักงานทุกคน เพอเปนการสรางขวัญและกำลังใจ รวมถึงเปนหลักประกันในการทำงานของพนักงาน อีกทั้งยังเปน
การแบงเบาภาระใหกับพนักงาน โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

5.

สวัสดิการเงินชวยเหลืองานฌาปนกิจ
บริษทั จัดสวัสดิการทีม่ ชี อวา “ราชธานีใสใจทุกชีวติ ฌาปนกิจชวยเหลือพนักงาน” โดยมีวตั ถุประสงคเพอชวยเหลือ
พนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะชวยเหลือคาใชจายสำหรับ
การจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑและเงอนไขตามที่กำหนด
นอกจากนี้ บริษทั ไดจดั ใหมคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพอทำหนาที่ใหคำปรึกษา หารือ และเสนอแนะ

ความเห็นใหแกบริษัทในการจัดสวัสดิการแกพนักงาน รวมถึงเพอทำหนาที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่บริษัทจัดให
แกพนักงาน อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในระยะยาว

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทใหความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยคณะกรรมการไดกำหนด
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1)

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยคำนึงถึง
การมีสุขภาพอนามัยที่ดขี องพนักงานทุกคน

2)

เผยแพรและสรางความตระหนักรู ในเรองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานแกผูบริหาร
และพนักงานอยางตอเนอง

3)

ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานความปลอดภัย เปนผูนำ อบรม ฝกสอน และจูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีที่ถูกตองและปลอดภัย

4)

พนักงานทุกคนตองปฏิบตั ติ ามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมถึงขอกำหนดตางๆ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพอดูแล
รับผิดชอบงานดังกลาวขางตน โดยมีการดำเนินการตางๆ ดังนี้
1.

ดานการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
-

บริษัทกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เปนประจำทุกเดือน เพอพิจารณาการดำเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทำงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยมี นายพงษพันธุ พุมจิ๋ว เปนเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทำหนาที่
นัดหมายการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และดำเนินการตางๆ ตามที่คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
มอบหมาย

-

บริษทั กำหนดใหผบู ริหารและพนักงานระดับผูจ ดั การเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหารและหัวหนางาน เพอใหมีความรูความเขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบในงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

-

บริษัททำการติดตั้งถังดับเพลิงเพอปองกันความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินจากเหตุอัคคีภัย โดยไดติดตั้งถัง
ดับเพลิงในบริเวณสำนักงานใหญจำนวน 11 ถัง และบริเวณสำนักงานสาขา 10 ถัง

2.

ดานสุขอนามัยของพนักงาน
-

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประสานงานกับโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเขาฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสี่
สายพันธุและวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบบี ใหกับพนักงานที่สนใจในราคาพิเศษที่ถูกกวาทองตลาด เพอลด
ความเสี่ยงของพนักงานในการเกิดโรคดังกลาว

-

การจัดซือ้ โปรแกรมหองพยาบาล สำหรับบันทึกขอมูลและสถิตดิ า นงานพยาบาล เพอนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะห
และจัดทำรายงานสถิตติ า งๆ อาทิ รายงานขอมูลสุขภาพโดยรวมของพนักงาน การบริหารคาใชจา ยดานงานพยาบาล
เปนตน นอกจากนี้ ยังไดทำการจัดซื้อรถเข็นผูปวย เพออำนวยความสะดวกแกผูปวยที่ไมสามารถเคลอนไหว
ไดอยางสะดวก

-

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จึงจัดใหมีการถายทอด
ความรูเ กีย่ วกับการลางมือทีถ่ กู วิธีใหกบั พนักงานของบริษทั ภายใต โครงการ “ราชธานี ลางมือ ลางโรค ลางถูกวิธ”ี
เพออธิบายวิธกี าร ความสำคัญ และประโยชนของการลางมือใหสะอาด ทัง้ ยังชวยสงเสริมสุขนิสยั ทีด่ ีใหกบั พนักงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ยังใหมกี ารเปลีย่ นการใชผา เช็ดมือในหองน้ำมาเปนการใชกระดาษเช็ดมือ
เพอลดการสะสมและการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ทั้งนี้ ไดรณรงค ใหพนักงานใชกระดาษเช็ดมืออยาง
ประหยัดเทาที่จำเปนเพอจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม

-

การรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง เพอใหงายตอการจัดการและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาทิ เศษอาหาร
ซึ่งเปนขยะที่ยอยสลายไดเร็วอาจนำไปใชประโยชนสำหรับการทำปุยหมัก ขวดพลาสติกซึ่งเปนขยะที่ใชซ้ำหรือ
ขายตอไดอาจชวยเพิ่มรายได ใหกับพนักงานทำความสะอาด เปนตน
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3.

ดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
-

บริษัทใหความสำคัญกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยที่สำนักงานใหญของบริษัท
เปนหองชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร จึงกำหนดใหพนักงานตองเขารับการฝกอบรมและซอมอพยพหนีไฟ
รวมกับนิตบิ คุ คลอาคารชุดสินสาธรทาวเวอร เพอรับฟงการบรรยายทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการซอมอพยพ
หนีไฟ และเรียนรูเสนทางหนีไฟเพอรองรับกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย

-

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานไมวาจะเปนดานสุขอนามัยหรือสภาพแวดลอมในการทำงาน
จึงกำหนดใหพนักงานตองเขารับการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เชน การหลีกเลี่ยง
การทำงานในพื้นที่มีแสงสวางไมเพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมปลอดภัย การใชผาปดจมูก
เพอปองกันการสัมผัสกับฝุนละออง เพอลดปญหาทางสุขภาพระยะยาว เปนตน

ความผูกพันของพนักงานตอองคกร
บริษัทใหความสำคัญกับการดูแลพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรสำคัญอันจะนำไปสูความสำเร็จของธุรกิจ จึงกำหนดใหมี
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร เพอนำผลการประเมินที่ ไดมาทำการวิเคราะหและ
พัฒนาการดูแลพนักงาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยในป 2564 พบวา พนักงานมีความพึงพอใจ
ในการทำงานและสภาพแวดลอมในการทำงานที่คะแนนรอยละ 85.90 และมีความผูกพันตอองคกรที่คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.28
ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว
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ขอมูลอื่นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ขอมูล

ป 2562

ป 2563

ป 2564

เปาหมาย

256

263

254

-

พนักงานที่ได ใชสิทธิลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร (คน)

16

12

7

-

พนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร (คน)

16

12

7

-

อัตราพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร (รอยละ)

100

100

100

100

อัตราพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร และยังทำงานตอ
หลังจากนั้นไป 1 ป (คน)

100

100

100

100

0

0

0

0

(Lost Time Injury Rate : LTIFR)

0

0

0

0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน (Lost Day Injury Rate : LDIR)

0

0

0

0

อัตราการเจ็บปวยจากการทำางาน (Occupational Disease Rate : ODR)

0

0

0

0

อัตราการขาดงาน (Absence Rate)

0

0

0

0

ขอรองเรียนและขอพิพาทดานแรงงานทั้งหมด (กรณี)

0

0

0

0

ขอรองเรียนและขอพิพาทดานแรงงานที่ไดขอยุติแลว (กรณี)

0

0

0

0

ขอรองเรียนและขอพิพาทดานแรงงานที่อยูระหวางดำเนินการ (กรณี)

0

0

0

0

สิทธิลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร
พนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพอเลี้ยงดูบุตร (คน)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Injury Rate : IR)
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

ขอรองเรียนและขอพิพาทดานแรงงาน

การเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการทางการเงินและการใหความรูทางการเงิน
บริษัทมุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการโดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสใหผู ใชบริการทุกกลุมในสังคมสามารถเขาถึงบริการ
ทางการเงินอยางทั่วถึงและเทาเทียม โดยเฉพาะกลุมผูที่มีรายไดนอย ผูดอยโอกาส และกลุมเปราะบางในสังคม เพอยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเปนอยู ลดการกูยืมเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงเกินควร โดยบริษัทมีการออกแบบผลิตภัณฑและกำหนด
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงอยางรอบดาน นอกจากนี้ เพออำนวยความสะดวกแกผู ใชบริการ
บริษัทไดเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑและจัดใหมีชองทางการติดตอที่หลากหลาย ไดแก เว็บไซต www.ratchthani.com
แอปพลิเคชันไลน @Ratchthani รวมถึง การติดตอผานสำนักงานใหญและสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานป 2564
จำนวนสินเชอใหม
จำนวนผูไดรับสินเชอใหม
รายไดรวม
กำไรสุทธิ

23,290 ลานบาท
14,410 ราย
4,226 ลานบาท
1,709 ลานบาท
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การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
บริษัทใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยนอกเหนือจากการจางแรงงาน
ในทองถิ่นเพอสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของแรงงานแลว บริษัทยังสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เพ อพัฒนาสังคมและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยูเขาไปชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
ความเปนอยูที่ดีของผูคน เพอสรางการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมอันจะนำไปสูการสรางคุณคาใหแกธุรกิจและสังคมอยางยั่งยืน

กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนคนรุนใหมใหมีความรูความสามารถที่หลากหลาย และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน จึงรวมสนับสนุนโครงการ “Saturday School” ซึ่งเปนโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามชุมชนผานกิจกรรม
การเรียนรูตางๆ โดยบริษัทได ใหการสนับสนุนโครงการดังกลาวมาอยางตอเนอง และในป 2564 บริษัทไดสนับสนุนโครงการ
เปนเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับผลสำเร็จของโครงการ พบวา เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความเชอมั่นในตนเองและทักษะ
การแกไขปญหาเพิ่มขึ้น รอยละ 56 (จากการประเมินของครูอาสา)

กิจกรรมสนับสนุนความพรอมทางการศึกษา
บริษทั คำนึงถึงความพรอมและการเขาถึงทรัพยากรทางการศึกษาทีจ่ ำเปน เพอลดความเหลอมล้ำและสรางความเทาเทียม
ทางการศึกษา อันจะนำไปสูการศึกษาเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในป 2564 บริษัทไดสนับสนุนเงินเพอจัดซื้อ
อุปกรณทางการศึกษาใหกับสถานศึกษาและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ดังนี้
1.

สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือโครงการ “เรียนรู รักษ โลก”
บริ ษ ั ทร ว มกั บนิต ยสารอนุรั ก ษซึ่ ง เปนสื ่ อที่ ส ง เสริ มด า น
การอนุรักษ ในทุกแขนง สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือในโครงการ
“เรียนรู รักษโลก” เพอมอบใหกบั โรงเรียนตางๆ อาทิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรี ย นวั ด ผ า น
วั ด เทวราชกุ ญ ชรวรวิ ห าร โรงเรี ย นประถมในสั ง กั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ รวมจำนวน 100 ชุด เปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 45,000 บาท
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2.

สนับสนุนการจัดซื้อชุดนักเรียน
บริษทั สนับสนุนการจัดซือ้ ชุดนักเรียนใหกบั นักเรียนโรงเรียน

สอนคนตาบอดมกุฏคีรวี นั (เขาใหญ) จำนวน 50 คน เปนเงินจำนวน
36,400 บาท โดยโรงเรี ย นดั ง กล า วอยู  ภ ายใต ก ารดู แ ลของ
มูลนิธิมกุฏคีรีวันเพอคนตาบอด ซึ่งมีเปาหมายในการจัดการศึกษา
ใหกับนักเรียนตาบอดโดยไมคิดคาใชจาย เพอสงเสริมการพัฒนา
ดานอารมณ สติปญญา โภชนาการ และการเติบโตที่สมวัยของ
คนตาบอด
3.

สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ และอุปกรณครุภัณฑ
บริษัทรวมกับมูลนิธิธนชาตเพอสังคมไทย สนับสนุนทุนการศึกษา วัสดุ และอุปกรณครุภัณฑ ใหแกศูนยการเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนบานหลังอายหมี ตำบลวังอาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเงินจำนวน 90,000 บาท

กิจกรรมสนับสนุนการรักษาพยาบาลของประชาชน
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดานสุขภาพและคุณ ภาพชีวิตของผูปวยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่
ขาดแคลนทุนทรัพยและอุปกรณทางการแพทย ดังนั้น เพอเปนการสนับสนุนการรักษาพยาบาลของประชาชน และเพอให
สถานพยาบาลสามารถบริการทางการแพทยแกผูปวยไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ในป 2564 บริษัทจึงสนับสนุน
การรักษาพยาบาลของประชาชนผานสถานพยาบาลตางๆ ดังนี้
1.

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บริ ษ ั ท สนั บ สนุ น การจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ ท างการแพทย ใ น
“โครงการรามาธิบดี เพื่อโรงพยาบาลชุมชน” เปนเงินจำนวน
500,000 บาท โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน กรรมการบริหาร
และเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. พรชัย
สิมะโรจน อาจารยประจำคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปนผูรับมอบ
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2.

โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน
บริษทั สนับสนุนการจัดซือ้ เครองมือชวยใสทอ ชวยหายใจ
แบบวีดีทัศน (Video Laryngoscope) รุน IS3-L จำนวน
2 เครอง ใหกับโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียนเพอใช ใน
การรักษาพยาบาลผูปวยติดเชื้อ COVID-19 ในกลุมสีเหลือง
และสีแดง เปนเงินจำนวน 158,000 บาท โดยมี นพ.ภูริวัจน
อัครพรไกรเลิศ หัวหนาศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ เปนผูรับมอบ
3.

โรงพยาบาลพุทธโสธร
บริษัทสนับสนุนการทำฉากกั้นล็อคระหวางเตียงผูปวยใหกับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร เพอปองกันและลดความเสี่ยงของการแพร
กระจายเชื้อ COVID-19 ในหองผูปวยอายุรกรรม เปนเงินจำนวน
36,000 บาท

4.

สถาบั น บำบั ด รั ก ษาและฟ  น ฟู ผ ู  ต ิ ด ยาเสพติ ด แห ง ชาติ
บรมราชชนนี (สบยช.)
บริษทั นำอาหาร น้ำดม หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล
ชุด PPE และของใชอื่นๆ มอบใหกับสถาบันบำบัดรักษา
และฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
เพอนำไปใช ในการดูแลผูป ว ย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนาม
โดยมีคุณวิมล ลักขณาภิชนชัช หัวหนากลุมงานการพยาบาล
ผูปวยนอก เปนผูรับมอบ
5.

อาสาสมัครปองกันภัย (อปพร.) ฝายพลเรือน เขตคลองเตย
บริษัทนำอาหาร น้ำดม หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล

ชุด PPE และของใชอนๆ มอบใหกับอาสาสมัครปองกันภัย (อปพร.)
ฝายพลเรือน เขตคลองเตย เพอนำไปใช ในการดูแลผูป ว ย COVID-19
ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีทีมงานกระตายคลองเตย เปนผูรับมอบ
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กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
บริษัทใหความสำคัญตอการทำนุบำรุงศาสนา โดยบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดรวมกันสมทบทุนจัดสรางอุโบสถ
วัดสวนหลวง ตำบลบานไร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตป 2560 เปนตนมา โดยในป 2564 ผูบริหารและพนักงาน
ไดรวมกันเปนเจาภาพทำบุญทอดกฐินสมทบทุนปูพื้นกระเบื้องแกรนิตในสวนที่ยังไมแลวเสร็จ เปนเงินจำนวน 222,679 บาท

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักดีวาการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนความรับผิดชอบหนึ่งที่สำคัญ โดยสิทธิมนุษยชนนั้นเปนสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีมาแตกำเนิดและเปนความเสมอภาคของบุคคลที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สีผิว ภาษา เผาพันธุ ภาษา วัฒนธรรม ความเห็นตาง สถานะทางสังคม หรือสถานะอนใด ดังนั้น เพอปองกันและ
หลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอผูม สี ว นไดเสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษทั บริษทั จึงกำหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชนขึน้
โดยพิจารณาตามความสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่สำคัญ อาทิ ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ เปนตน เพอเปนกรอบความประพฤติ
ใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน

การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนและประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ
บริษทั มุง พัฒนากระบวนการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน เพอใหมน่ั ใจวาการดำเนินงานของบริษทั จะไมกอ ให
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซคุณคา โดยทำการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบ รวมทั้ง
กำหนดแนวทางการปองกันความเสีย่ ง การแกไขปญหา การบรรเทาและเยียวยาผลกระทบในกรณีทเ่ี กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้
โดยบริษัทจะดำเนินการใหมีการติดตามและรายงานดานสิทธิมนุษยชนอยางตอเนอง นอกจากนี้ บริษัทไดทำการวิเคราะหประเด็น
ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ สรุปไดดังนี้
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ประเด็นความเสี่ยง
ดานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ

กลุมผูมีสวนไดเสีย

ผูถือหุน
คณะกรรมการ
พนักงาน
ลูกคา
คูคาและพันธมิตร
ทางการคา
เจาหนี้
ภาครัฐ
2. การใหบริการอยางเปนธรรม ลูกคา
1. การรักษาความปลอดภัย
ขอมูลสวนบุคคลและ
ความเปนสวนตัว

3. การบริหารจัดการดาน
แรงงานอยางเปนธรรม

พนักงาน

4. การบริหารจัดการหวงโซ คูคาและพันธมิตร
อุปทานโดยคำนึงถึงประเด็น ทางการคา
ดานสิทธิมนุษยชน

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำหนดใหมีการดำเนินการกับขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสียตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กำหนด และให ค วามสำคั ญ ต อ การรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ของข อ มู ล ที ่ เ หมาะสม
เพอปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยไมมีสิทธิหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนการละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคล
จนนำมาสูปญหาดานสิทธิมนุษยชนอนๆ

กำหนดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาอยางเปนธรรมและ
เทาเทียม ตั้งแตตนจนจบ (End-to-End Process) โดยเฉพาะการทวงถามหนี้ที่จะตอง
ดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ทั้งการใชวาจาหรือภาษาที่เปนการขมขูดูหมิ่น หรือการใชความรุนแรงใหเกิด
ความเสียหายแกลูกหนี้หรือบุคคลอน
สรางโอกาสใหเกิดการจางงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม ตั้งแตกระบวนการสรรหาวาจาง
การจายคาตอบแทน การจัดสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ และการสงเสริมความกาวหนา
ใหกับพนักงาน โดยพิจารณาตามความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
นอกจากนี้ ไดเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจางงาน
สวัสดิการ และสิทธิมนุษยชน เพอใหเกิดการแกไขปญหารวมกับฝายจัดการอยางมีประสิทธิ
ภาพ
กำหนดใหการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือขอกำหนดที่เกี่ยวของ
เปนเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาจัดซื้อจัดจางกับคูคาของบริษัท อาทิ การใชแรงงาน
การจายคาจาง และการจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหคูคาเคารพ
ในความแตกตางที่หลากหลายของบุคคล และตองไมสนับสนุนหรือเพิกเฉยตอการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ

นอกจากนี้ บริษัทเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็น แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนผานชองทาง
การรองเรียนของบริษัท หากมีเหตุการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท
และบริษัทในเครือ โดยบริษัทจะดำเนินการแกไขขอรองเรียนดังกลาวพรอมทั้งกำหนดมาตรการปองกันการเกิดเหตุการณขึ้นซ้ำ
ในอนาคต
ทัง้ นี้ ในป 2564 บริษทั ไมไดรบั การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงไมมเี หตุการณขอ พิพาทดานสิทธิ
มนุษยชนที่อยูระหวางการแกไขเยียวยา
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษทั ใหความสำคัญตอการจัดการดานสิง่ แวดลอมอยางตอเนอง โดยทีผ่ า นมาไดมนี โยบายในการดำเนินการตามแนวปฏิบตั ิ
ทีส่ อดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดานสิง่ แวดลอม ซึง่ เกีย่ วของกับการประกอบธุรกิจของบริษทั เพอสะทอนใหเห็นวา
บริษัทมีความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมการทำงาน (คปอ.) ทำหนาทีส่ ง เสริม จัดการ และดูแลการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุน
ใหพนักงานเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม
เปาหมายและแผนดำเนินงานเพอลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากร

เปาหมาย
ระยะสั้น (1 - 2 ป

ระยะยาว (3 - 5 ป)

แผนดำเนินการ

การจัดการพลังงาน

- จัดซื้ออุปกรณไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน เพอ
ทดแทนอุปกรณไฟฟาที่ชำรุดเสียหาย
- รณรงคการใชไฟฟาเทาที่จำเปน และปดอุปกรณ
หลังการใชงาน
ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา - กำหนดพนักงานผูรับผิดชอบดูแลการใชอุปกรณ
1 - 3% เมอเทียบกับปฐาน 3 - 5% เมอเทียบกับปฐาน
ไฟฟาโดยตรง
- บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ
ไฟฟาเปนประจำ
- ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการประหยัด
ไฟฟาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการน้ำ

- รณรงคการใชน้ำเทาที่จำเปน และปดอุปกรณ
หลังการใชงาน
ลดปริมาณการใชน้ำ 1 - 3% ลดปริมาณการใชน้ำ 3 - 5% - รณรงคการไมทิ้งเศษอาหาร กระดาษชำระ
เมอเทียบกับปฐาน
เมอเทียบกับปฐาน
หรือสิ่งอนใดลงในโถชักโครก
- ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการประหยัดน้ำ
และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการขยะ ของเสีย
และมลพิษ

การจัดการกาซเรือนกระจก

ลดปริมาณขยะ ของเสีย
1 - 3% เมอเทียบกับปฐาน

- รณรงคการนำกระดาษที่ใชแลวกลับมาใชซ้ำ
- เลือกใชเครองพิมพเอกสาร และเครองถายเอกสาร
ที่มีระบบการพิมพ 2 หนา
ลดปริมาณขยะของเสีย 3 - 5% - พัฒนาระบบงานโดยมุงเนนการทำธุรกรรม
เมอเทียบกับปฐาน
อิเล็กทรอนิกส
- ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการประหยัด
กระดาษและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก 1 - 3%
เมอเทียบกับปฐาน

- จัดซื้ออุปกรณไฟฟาแบบประหยัดพลังงาน เพอ
ทดแทนอุปกรณไฟฟาที่ชำรุดเสียหาย
- รณรงคการใชอุปกรณ ไฟฟาเทาที่จำเปน และ
ปดอุปกรณหลังการใชงาน
- กำหนดพนักงานผูรับผิดชอบดูแลการใชอุปกรณ
ไฟฟาโดยตรง
- บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ
ไฟฟาเปนประจำ
- ประชาสัมพันธ ใหความรูแนวทางการประหยัด
ไฟฟาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก 3 - 5%
เมอเทียบกับปฐาน
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ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

การใชพลังงานไฟฟา
ปริมาณการใชไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง)

574,971

568,101

643,998

-

(1.19)

12.01

1,197.86

1,181.08

1,384.94

-

(1.40)

15.62

2,740,264

2,706,107

2,898,040

-

(1.25)

5.62

4,012

4,085

3,801

-

1.82

(5.26)

12.54

12.49

11.52

-

(-0.36)

(8.13)

80,280

81,707

76,020

-

1.78

(5.31)

ปริมาณการใชกระดาษ (รีม)

-

5,483

5,150

อัตราการใชกระดาษเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)

-

-

(6.07)

คาใชจายในการซื้อกระดาษ (บาท)

-

548,381

474,481

อัตราคาใชจายในการซื้อกระดาษเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)

-

-

(13.48)

287.43

283.99

321.93

-

(1.19)

12.01

0.60

0.59

0.69

-

(1.40)

15.62

อัตราการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
ปริมาณการใชไฟฟาตอจำนวนพนักงาน (กิโลวัตต-ชั่วโมงตอคน)
อัตราการใชไฟฟาตอจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
คาใชจายในการใชไฟฟา (บาท)
อัตราคาใชจายในการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
การใชน้ำ
ปริมาณการใชน้ำ (ลูกบาศกเมตร)
อัตราการใชน้ำเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
ปริมาณการใชน้ำตอจำนวนพนักงาน (ลูกบาศกเมตรตอคน)
อัตราการใชน้ำตอจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
คาใชจายในการใชน้ำ (บาท)
อัตราคาใชจายในการใชน้ำเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
การใชกระดาษ

การปลอยกาซเรือนกระจก (Scope 2)
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (TonCO2e)
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)
การปลอยกาซเรือนกระจกตอจำนวนพนักงาน (TonCO2e ตอคน)
อัตราการปลอยกาซเรือนกระจกตอจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น/ลดลง (รอยละ)

หมายเหตุ :

(1) อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง เปรียบเทียบขอมูลกับปฐาน โดยการใชพลังงานไฟฟา การใชน้ำ และการปลอยกาซเรือนกระจก
หมายถึง ป 2562 และสำหรับการใชกระดาษ หมายถึง ป 2563 ซึ่งเปนปที่บริษัทเริ่มเก็บขอมูล
(2) บริษัทอยูระหวางการเก็บขอมูลเพอวัดผลการดำเนินงานในระยะยาว (3 - 5 ป)
(3) การใชพลังงานไฟฟา ในป 2564 มีปริมาณเพิ่มขึ้น เนองจากการปฏิบัติงานลวงเวลาเพอรองรับการพัฒนาระบบงานของบริษัท
(4) การใชน้ำ วัดผลการดำเนินงานเฉพาะสวนสำนักงานใหญ
(5) การปลอยกาซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 (Scope 2) เปนการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงานไฟฟา
โดยอางอิงวิธีการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจก (Carbon Footprint) จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน)
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การสงเสริมและมีสวนรวมตอการรักษาสิ่งแวดลอม
การฝกอบรมและปลูกจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
บริษทั ตระหนักถึงปญหาดานสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดขึน้ และสงผลกระทบเปนวงกวางไปทัว่ โลกในปจจุบนั ดังนัน้ เพอใหพนักงาน
ของบริษัทมีความรูความเขาใจและตระหนักในปญหาดังกลาว บริษัทจึงกำหนดใหมีพนักงานเขารับการอบรมความรู ในหัวขอ
ดานสิง่ แวดลอมเปนประจำทุกป โดยในป 2564 มีตวั แทนพนักงานเขารับการอบรมผานสออิเล็กทรอนิกสของกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จำนวน 4 หลักสูตร ไดแก สำนักงานสีเขียว ปฏิบัติการขยะเหลือศูนย
การบริโภคอยางยั่งยืน และ PM2.5 ภัยใกลตัวนากลัวกวาที่คิด ทั้งนี้ พนักงานที่เขารับการอบรมจะนำความรูที่ไดรับไปถายทอด
ใหเพอนพนักงานและปรับใช ในองคกรตอไป

การรณรงคงดใชถุงพลาสติกเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสำคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพอความยั่งยืนของระบบนิเวศ ประกอบกับตามที่มีการรณรงคงดใช
ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน บริษัทจึงรวมเปนสวนหนึ่งในการรณรงคงดใชถุงพลาสติก โดยประชาสัมพันธ ใหพนักงานทุกคน
งดใชถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน และทำการแจกถุงผาใหกับพนักงานแทนการใชถุงพลาสติกในโอกาสตางๆ

การมีสวนรวมในรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
จากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนในสังคม โดยมีสาเหตุมาจากมลพิษ
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคม และการเผาไมทำลายปา ดังนั้น เพ อใหพนักงานตระหนักถึงปญหาดังกลาว
จึงรณรงค ใหพนักงานปลูกตนไมและนำตนไมขนาดเล็กมาไวบนโตะทำงาน ภายใต โครงการ “RATCHTHANI TREE DAY IN
THE COMPANY” ซึ่งนอกจากจะเปนการกระตุนการมีสวนรวมในการรับมือกับปญหาสภาพอากาศแลว ยังเปนการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทำงานใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ประกอบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ฝุนละออง PM 2.5 และการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำใหพนักงานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ บริษัทจึงไดจัดซื้อเครองกรองอากาศ แอทโมสเฟยร สกาย จำนวน 13 เครอง เพอติดตั้งไว ในบริเวณสำนักงาน
ลดการแพรกระจายและการสะสมของเชื้อโรคตางๆ
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โครงการปฏิทินเกา….เราขอ!
บริษทั จัดโครงการ “ปฏิทนิ เกา….เราขอ!” เพอสงเสริมใหพนักงานนำทรัพยากรที่ไมใชแลวหมุนเวียนใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดยไดรวบรวมปฏิทินตั้งโตะภายในองคกรที่ไมใชแลว มอบใหแกมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
(ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพอคนตาบอด) เพอนำไปผลิตอักษรเบรลลสำหรับใชเปนสอการเรียนรูของผูพิการทางสายตา โดยมี
คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ ผูอำนวยการศูนยฯ ใหการตอนรับและรับมอบสิ่งของดังกลาว

โครงการ Ratchthani Plastic Reborn
บริษัทจัดโครงการ “Ratchthani Plastic Reborn” เพอสงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงการคัดแยกขยะและใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยไดรวบรวมขวดน้ำพลาสติก PET ทีพ่ นักงานไดรว มกันคัดแยกและลางทำความสะอาด จำนวน 44 กลอง
รวมทั้งสิ้น 2,860 ขวด มอบใหกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) เพอนำไปผลิตเปนชุด PPE สงมอบใหกับ
บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยโควิด 19 ในโครงการแยกขวดชวยหมอ
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา
สำหรับป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,963.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 322.87 ลานบาท
หรือรอยละ 19.68 โดยรายไดรวมสำหรับป 2562 มีจำนวน 4,238.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 410.78 ลานบาท
หรือรอยละ 10.73 จากการขยายสัดสวนทางการตลาดและยังคงดูแลรักษาฐานลูกคาของบริษัท ในขณะที่บริษัทและบริษัทยอย
มีรายจายทางการเงินจำนวน 1,011.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 141.55 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.27
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2561 จากการจัดหาเงินกูเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอ และรักษาชองวางของสวนตางอัตราดอกเบี้ยให
อยูในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ
สำหรับป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,860.21 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 103.36 ลานบาท
หรือรอยละ 5.26 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง อันเนองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงทำใหบริษัทมีการปลอยสินเชอแบบระมัดระวัง โดยรายไดรวมสำหรับป 2563 มีจำนวน 4,262.73 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 24.58 ลานบาท หรือรอยละ 0.58 ในขณะที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายจายทางการเงินจำนวน 1,063.47
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 52.12 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2562 จากการจัดหาเงินกูเพอให
สอดคลองกับการปลอยสินเชอ และรักษาชองวางของสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรไดอยาง
สม่ำเสมอ
สำหรับป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,709.19 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 151.02 ลานบาท
หรือรอยละ 8.12 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง อันเนองมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตอเนองเปนปที่สอง ทำใหบริษัทมีการปลอยสินเชอแบบระมัดระวัง โดยรายไดรวมสำหรับป 2564 มีจำนวน
4,226.49 ลานบาท ลดลงจากปกอ นจำนวน 36.24 ลานบาท หรือรอยละ 0.85 ในขณะทีบ่ ริษทั และบริษทั ยอยมีรายจายทางการเงิน
จำนวน 913.21 ลานบาท ลดลงจากปกอน จำนวน 150.25 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.13 ซึ่งลดลงจากป 2563 จาก
การจัดหาเงินกูเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอ และรักษาชองวางของสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัท
สามารถทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ

รายได
ป 2562 บริษัทขยายฐานสินเชอรถยนตเพอการพาณิชย ในกลุมของลูกคา Fleet ควบคูไปกับรักษาฐานสินเชอเดิม
ของบริษัทอยางตอเนอง เพอเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 4,238.15 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 410.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.73 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากป 2561
จำนวน 3,296.98 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.10)
องคประกอบหลักของรายได ในป 2562 ของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและ
สัญญาเชาการเงินจำนวน 3,538.65 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.50 ของรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
จำนวน 328.16 ลานบาท และรายไดอนจำนวน 371.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.74 และรอยละ 8.76 ตามลำดับ
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ป 2563 บริษัทมีการปลอยสินเชื ่อแบบระมั ดระวั ง จากภาวะเศรษฐกิ จที ่ หดตั วลง อั นเนื ่ องมาจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 4,262.73 ลานบาท
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2562 จำนวน 24.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.58 (ในขณะที่ลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินลดลง
จากป 2562 จำนวน 2,960.65 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5.96)
สำหรับองคประกอบหลักของรายได ในป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาการเงินจำนวน 3,515.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.48 ของรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
จำนวน 316.17 ลานบาท และรายไดอนจำนวน 430.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.42 และรอยละ 10.11 ตามลำดับ
ป 2564 บริษัทได ใหความสำคัญกับการชวยเหลือลูกคาตลอดระยะเวลาของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผานมา ภายใตสถานการณที่ยังคงมีความไมแนนอน บริษัทยังคงดำเนินนโยบาย
การปลอยสินเชอดวยความระมัดระวัง ในภาวะที่กำลังซื้อและรายไดภาคครัวเรือนของลูกหนี้ที่ออนตัวลง สงผลใหบริษัทและ
บริษัทยอยมีรายไดรวม 4,226.49 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากป 2563 จำนวน 36.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.85
(ในขณะที่ลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 1,163.07 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2.49)
สำหรับองคประกอบหลักของรายได ในป 2564 ของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
และสัญญาเชาการเงินจำนวน 3,430.25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 81.16 ของรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการ จำนวน 379.54 ลานบาท และรายไดอนจำนวน 416.71 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.98 และรอยละ 9.86 ตามลำดับ
สัดสวนรายไดดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินตอรายไดอน (ในที่นี้ หมายถึง รายไดคาธรรมเนียม
และบริการ และรายไดอน) ของบริษัทและบริษัทยอยสำหรับป 2564 2563 และป 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ป 2564
รายไดอน 18.84%
รายไดจาก
สัญญาเชาการเงิน
1.07 %

ป 2562

ป 2563

รายไดอน 16.50%

รายไดอน 17.52%
รายไดจาก
สัญญาเชาซื้อ
80.09 %

รายไดจาก
สัญญาเชาการเงิน
1.15 %

รายไดจาก
สัญญาเชาซื้อ
81.33 %
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รายไดจาก
สัญญาเชาการเงิน
0.96 %

รายไดจาก
สัญญาเชาซื้อ
82.54 %

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คาใชจาย
สำหรับป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายจายทางการเงินจำนวน 1,011.35 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหาร
จำนวน 570.03 ลานบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 193.53 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 499.67 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2562 มีจำนวน 1,011.35 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 141.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.27 เมอเทียบกับ
ป 2561 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอและการบริหารสัดสวนโครงสรางหนี้สิน เพอรักษา
สวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ สงผลใหอัตราสวนดอกเบี้ยจายใน
ในป 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 2.48
คาใชจายในการขายและบริหารป 2562 มีจำนวน 570.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 66.47 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 13.20 คาใชจายในการขายและบริหารมีรายจายหลักคือ รายจายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลคาทรัพยสิน
รถยึดและคาใชจายสำนักงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2562 มีจำนวน 193.53 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 209.07
ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.93 ทัง้ นีก้ ารตัง้ สำรองตามปกติของบริษทั เมอเปรียบเทียบกับป 2561 มีจำนวนเพิม่ ขึน้ ประมาณ 50.93
ลานบาท นอกจากนีบ้ ริษทั พิจารณากลับรายการสำรองทัว่ ไปจำนวน 90.00 ลานบาท เพอเตรียมความพรอมสำหรับการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรอง เครองมือทางการเงิน (TFRS 9)
สำหรับป 2563 บริษทั และบริษทั ยอยมีรายจายทางการเงินจำนวน 1,063.47 ลานบาท คาใชจา ยในการขายและบริหารจำนวน
537.61 ลานบาท ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จำนวน 337.91 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 463.53 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2563 มีจำนวน 1,063.47 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.15 เมอเทียบกับ
ป 2562 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอและการบริหารสัดสวนโครงสรางหนี้สิน เพอรักษา
สวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ สงผลใหอัตราสวนดอกเบี้ยจาย
ในป 2563 อยูที่ระดับรอยละ 2.70
คาใชจายในการขายและบริหารป 2563 มีจำนวน 537.61 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 32.42 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 5.69 คาใชจายในการขายและบริหารมีรายจายหลักคือ รายจายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลคาทรัพยสินรถยึดและ
คาใชจายสำนักงาน
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ECL) สำหรับป 2563 มีจำนวน 337.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมอเทียบกับ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในป 2562 ที่มีจำนวน 193.53 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 0.70 ของยอดลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อถัวเฉลี่ย เปนผลมาจากภาวะความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในป 2563 สะทอนแบบ
จำลอง ECL ที่คาดการณแนวโนมในอนาคต และ Management Overlay เพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมแน
นอนของสถานการณการระบาดดังกลาว ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
สำหรับป 2564 บริษทั และบริษทั ยอยมีรายจายทางการเงินจำนวน 913.21 ลานบาท คาใชจา ยในการขายและบริหารจำนวน
584.62 ลานบาท ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จำนวน 585.90 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 433.57 ลานบาท
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ตนทุนทางการเงินในป 2564 มีจำนวน 913.21 ลานบาท ลดลง 150.25 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.13 เมอเทียบกับ
ป 2563 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอและการบริหารสัดสวนโครงสรางหนี้สิน เพอ
รักษาสวนตางอัตราดอกเบีย้ ใหอยูในระดับทีบ่ ริษทั มีความสามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ สงผลใหอตั ราสวนดอกเบีย้ จาย
ในป 2564 อยูที่ระดับรอยละ 2.49
คาใชจายในการขายและบริหารป 2564 มีจำนวน 584.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 47.00 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 8.74 คาใชจายในการขายและบริหารมีรายจายหลักคือ รายจายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลคาทรัพยสิน
รถยึดและคาใชจายสำนักงาน
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ECL) สำหรับป 2564 มีจำนวน 585.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมอเทียบกับ
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในป 2563 ที่มีจำนวน 337.91 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 1.24 ของยอดลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อถัวเฉลี่ย เปนผลมาจากภาวะความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในป 2564
สะทอนแบบจำลอง ECL ที่คาดการณแนวโนมในอนาคต และ Management Overlay เพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความไมแนนอนของสถานการณการระบาดดังกลาว ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)

กำไรสุทธิ
ป 2564

ป 2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

1,709.19

1,860.21

(151.02)

(8.12)

อัตรากำไรสุทธิ (%)

40.44

43.64

(3.20)

(7.33)

อัตราดอกเบี้ยรับ (%)

7.15

7.04

0.11

1.56

อัตราดอกเบี้ยจาย (%)

2.49

2.70

(0.21)

(7.78)

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

4.66

4.35

0.31

7.13

รอยละ

ป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสุทธิ 1,709.19 ลานบาท ลดลงจากป 2563 จำนวน 151.02 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 8.12 และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 40.44 ลดลงจากปกอนรอยละ 7.33 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำใหบริษัทมีการใหสินเชื่อ
ดวยความระมัดระวัง บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยรับอยูที่ รอยละ 7.15 อัตราดอกเบี้ยจายลดลงจากปกอนมาอยูที่รอยละ 2.49
สงผลใหบริษัทมีสวนตางของดอกเบี้ยอยูที่ระดับ 4.66
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ฐานะทางการเงิน
ป 2564

ป 2563

ลานบาท

ลานบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลานบาท

รอยละ

สินทรัพยรวม

49,223.46

48,518.01

705.44

1.45

ลูกหนี้เชาซื้อ - สุทธิ

47,371.49

46,058.42

1,313.07

2.85

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ

539.54

689.54

(150.00)

(21.75)

ลูกหนี้เชาซื้อตอสินทรัพยรวม (%)

96.24

94.93

1.31

1.38

สินทรัพยรอการขาย

98.32

67.31

31.01

46.07

โครงสรางของสินทรัพยของบริษทั และบริษทั ยอย มีองคประกอบหลักคือลูกหนีเ้ ชาซือ้ โดย ณ สิน้ ป 2563 บริษทั มีลกู หนีเ้ ชาซือ้
จำนวน 46,058.42 ลานบาท (สุทธิจากการหักคาเผอหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเปนรอยละ 94.93 ของสินทรัพยรวมของบริษัท
สำหรับป 2564 บริษทั และบริษทั ยอยมีสนิ ทรัพยรวมจำนวน 49,223.46 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.45 เมอเทียบกับป 2563
โดยมีสัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อ (สุทธิจากคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) คิดเปนรอยละ 96.24 ของสินทรัพยรวม
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอเนองเปนปที่สอง
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัทยังคงมุงเนนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ระมัดระวัง และดำเนินการประเมินคุณภาพของสินเชอที่อยูภายใตความชวยเหลืออยางตอเนองเพอรองรับความไมแนนอน
จากผลกระทบของสถานการณการแพรระบาด ซึ่งมีความเสี่ยงของการกลายพันธุที่อุบัติขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
บริษัทยังคงเนนการใหบริการสินเชอเชาซื้อซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการดูแลรักษาฐานลูกคา เพอคงสวนแบง
ทางการตลาดและทำใหบริษัทยังคงมีความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนอง

คุณภาพลูกหนี้และคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจำนวนเทากับ 47,371.49 ลานบาท 46,058.42 ลานบาท และ 49,048.86 ลานบาท ตามลำดับ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)

ป 2564

ป 2563

ป 2562

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

54,175,051

52,503,014

57,247,438

หัก รายไดทางการเงินรอรับรู

(5,333,132)

(5,228,483)

(5,982,890)

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา

48,841,919

47,274,531

51,264,548

-

-

(2,215,685)

หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

(1,470,427)

(1,216,108)

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

47,371,492

46,058,423

49,048,863

หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแยกตามความเสี่ยงดานเครดิต และคาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดลูกหนี้หลังหักรายได
ทางการเงินรอรับรู

คาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

41,923,360

240,378

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under-Performing)

5,079,375

689,252

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)

1,839,184

540,797

48,841,919

1,470,427

รวม

(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดลูกหนี้หลังหักรายได
ทางการเงินรอรับรู

คาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

39,976,003

180,370

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under-Performing)

5,810,580

642,625

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)

1,487,948

393,113

47,274,531

1,216,108

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

รวม
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหลังหักรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่
คางชำระ ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)

ระยะเวลาที่คางชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตรารอยละ
จำนวนสัญญา
ของคาเผอหนี้
สงสัยจะสูญ

ยังไมถึงกำหนดชำระ

ยอดลูกหนี้หลัง
หักดอกเบี้ย
เชาซื้อ

47,306

1%

38,077,382

คางชำระ 1 งวด

7,816

1%

5,521,293

คางชำระ 2-3 งวด

8,019

2%

5,625,320

คางชำระ 4-6 งวด

1,136

20%

718,243

คางชำระ 7-12 งวด

443

50%

219,127

คางชำระมากกวา 12 งวด

456

100%

182,939

ลูกหนี้ศาลตัดสิน

744

100%

503,171

ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

174

100%

97,898

ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด/คาเสียหาย

1,138

100%

319,175

ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
ดอกเบี้ยเชาซื้อ
และหลักประกัน
2,409,039
343,149
248,953
718,243
219,127
182,939
503,171
97,898
319,175

คาเผอหนี้
สงสัยจะสูญ
24,090
3,431
4,979
143,649
109,564
182,939
503,171
97,898
319,175

คาเผอหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

826,789
67,232

51,264,548

5,041,694

2,215,685

หมายเหตุ : การตั้งคาเผอหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้คางชำระตั้งแต 4 งวดขึ้นไปจะไมหักหลักประกัน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีจำนวนเทากับ 539.54 ลานบาท 689.54 ลานบาท และ 659.75 ลานบาท ตามลำดับ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย : พันบาท)

ป 2564

ป 2563

ป 2562

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

611,091

782,362

752,082

หัก รายไดทางการเงินรอรับรู

(57,034)

(80,680)

(83,341)

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา

554,057

701,682

668,741

-

-

(8,992)

หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

(14,518)

(12,145)

-

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

539,539

689,537

659,749

หัก คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินแยกตามความเสี่ยงดานเครดิต และคาเผอผลขาด
ทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดดังนี้
(หนวย : พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดลูกหนี้หลังหักรายได
ทางการเงินรอรับรู
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under-Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)
รวม

คาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

525,476

143

4,379

-

24,202

14,375

554,057

14,518
(หนวย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดลูกหนี้หลังหักรายได
ทางการเงินรอรับรู
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

คาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

671,063

2,878

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under-Performing)

18,120

105

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)

12,499

9,162

701,682

12,145

รวม
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินหลังหักรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุ
หนี้ที่คางชำระ ไดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาที่คางชำระ

อัตรารอยละ
ของคาเผอหนี้
สงสัยจะสูญ

จำนวนสัญญา

ยอดลูกหนี้หลัง
ยอดลูกหนี้หลัง
หักรายไดจาก
หักรายไดจาก
คาเผอหนี้
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาการเงิน
สงสัยจะสูญ
รอการตัดบัญชี
รอการตัดบัญชี
และหลักประกัน
(หนวย : พันบาท) (หนวย : พันบาท) (หนวย : พันบาท)

427

1%

613,295

39,521

395

คางชำระ 1 งวด

15

1%

30,621

3,087

31

คางชำระ 2-3 งวด

11

2%

16,268

462

9

คางชำระ 4-6 งวด

-

20%

-

-

-

คางชำระ 7-12 งวด

-

50%

-

-

-

คางชำระมากกวา 12 งวด

-

100%

-

-

-

ลูกหนี้ศาลตัดสิน

4

100%

4,462

4,462

4,462

ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

2

100%

4,095

4,095

4,095

668,741

51,627

8,992

ยังไมถึงกำหนดชำระ

รวม

459

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีคา เผอหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ ชาซือ้ และลูกหนีเ้ ชาทางการเงิน จำนวน 2,224.68 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 90.95 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.26 เมอเทียบกับสิ้นป 2561 การตั้งสำรองตามปกติ ของบริษัทเมอเปรียบเทียบกับ
ป 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 50.93 ลานบาท นอกจากนี้บริษทั พิจารณากลับรายการสำรองทั่วไป จำนวน 90.00 ลานบาท
เพอเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรองเครองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) สงผลใหภาพรวมของรายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเมอเปรียบเทียบกับปกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชา
ทางการเงิน จำนวน 2,157.75 ลานบาท ลดลง 66.93 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.01 เมอเทียบกับคาเผอหนี้สงสัย
จะสูญสิ้นป 2562 สำหรับการตั้งสำรองผลขาดทุนดานเครดิตของบริษัทเมอเปรียบเทียบกับป 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ
144.38 ลานบาท เปนผลมาจากภาวะความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื่อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในป 2563
สะทอนแบบจำลอง ECL ที่คาดการณแนวโนมในอนาคต และ Management Overlay เพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ความไมแนนอนของสถานการณการระบาดดังกลาว ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีคา เผอผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ของลูกหนีเ้ ชาซือ้ และลูกหนีเ้ ชาทางการเงิน
จำนวน 1,484.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น 256.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.90 เมอเทียบกับคาเผอผลขาดทุนดานเครดิต
ที ่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ ้ น สิ ้ น ป 2563 สำหรั บ การตั ้ ง สำรองผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ของบริ ษ ั ท เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป 2563
มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 247.99 ลานบาท เปนผลมาจากภาวะความเสี่ยงดานเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเศรษฐกิจไดรับ
ผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก และรายไดภาคครัวเรือนที่ลดลง รวมถึงคาใชจายและ
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การลงทุนของภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง การตั้งสำรองเพิ่มขึ้นในป 2564 สะทอนแบบจำลอง ECL ที่คาดการณแนวโนมในอนาคต
เพอรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของสถานการณการระบาดดังกลาว ภายใตมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจำหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมอศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้และผูค้ำประกัน
ชำระหนี้ใหบริษัทเมอบริษัทไมสามารถยึดทรัพยหรือบังคับคดีใหเปนไปตามคำพิพากษาได และเมอเห็นวาไมสามารถเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ได การตัดจำหนายลูกหนีเ้ ปนหนีส้ ญ
ู จะนำไปลดคาเผอหนีส้ งสัยจะสูญ และหนีส้ ญ
ู ไดรบั คืนจะบันทึกในสวนของรายไดอน
สำหรับในป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทตัดหนี้สูญเปนจำนวน 264.29 ลานบาท 438.26 ลานบาท และ102.58 ลานบาท
ตามลำดับ
จากตารางขางตน ลูกหนีเ้ ชาซือ้ และลูกหนีเ้ ชาทางการเงินหลังจากหักดอกเบีย้ ทีย่ งั ไมถอื เปนรายได สำหรับป 2564 ป 2563
และ ป 2562 นั้น สวนใหญเปนลูกหนี้ปกติที่คางชำระไมเกิน 3 งวด รวมจำนวนเงิน 47,532.59 ลานบาท 46,475.77 ลานบาท
และ 49,888.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.23 รอยละ 96.87 และรอยละ 96.05 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้เชา
ทางการเงินรวมตามลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลูกหนี้สวนใหญของบริษัทที่ผานมายังคงอยูในระดับปกติทั่วไป

ความเพียงพอของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
บริษทั คำนวณผลขาดทุนดานเครดิตทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ของสินทรัพยทางการเงินโดยนำหลักการทัว่ ไป (General Approach)
มาใช โดยจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินออกเปน 3 กลุม (three-stage approach) เพอวัดมูลคาของคาเผอผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุมจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดานเครดิตนับจากวันที่รับรูรายการเมอเริ่มแรก
และสำหรับลูกหนีต้ ามสัญญาเชาซือ้ ซึง่ ศาลพิพากษาใหบริษทั ชนะคดี บริษทั ไดแสดงลูกหนีด้ งั กลาวไวภายใตสนิ ทรัพยไมหมุนเวียนอน
ในงบแสดงฐานะการเงิน และไดตั้งคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ดังกลาวโดย
ไมหักหลักประกัน
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นประมาณจากคาความนาจะเปนของผลขาดทุนดานเครดิตถวงน้ำหนักตลอด
ชวงอายุที่คาดไวของเครองมือทางการเงิน โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดวาจะไมไดรับทั้งหมด ซึ่ง
อางอิงจากขอมูลประสบการณผลขาดทุนในอดีตตามกลุม ของสินทรัพยทบ่ี ริษทั ฯพิจารณาวาความเสีย่ งดานเครดิตมีลกั ษณะรวมกัน
เชน ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปจจัยอนที่เกี่ยวของ และปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตในปจจุบัน บวกกับ
การพยากรณ ในอนาคตที ่ ส นับ สนุน และมี ค วามสมเหตุสมผลหากพิ ส ูจน ไ ด วา มี ค วามสั มพั นธกั น ทางสถิติ รวมถึงการใช
ดุลยพินิจอยางเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรมหภาค และ
ทำการประเมิ น ทั ้ ง สถานการณ ป  จ จุ บ ั น และการพยากรณ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคตและความน า จะเป น ถ ว งน้ ำ หนั ก ใน
แตละสถานการณ (ทั้งสถานการณพื้นฐาน (Base scenario) สถานการณขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณขาลง (Worst
scenario) มาใช ในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งการนำขอมูลการคาดการณ ในอนาคตมาใชเปน
การเพิ่มระดับของการใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคที่เกี่ยวของสงผลกระทบตอผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะจัดใหมีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอสมมติฐาน
และการคาดการณสถานการณเศรษฐกิจในอนาคตอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นยังรวมถึง
สวนเพิ่มจากการบริหารจัดการเนองจากโมเดลอาจไมรองรับ (Management Overlay)
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นอกจากนี้บริษัทยังไดระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งสำรองสวนเพิ่มจากการบริหารจัดการ (Management Overlay)
เผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม ไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อใหสอดคลองกับการขยายขนาดของพอรตสินเชื่อ
โดยใน ป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัท มีสินเชอที่ไมกอ ใหเกิดรายได (NPL) จากลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงิน
จำนวน 1,863.39 ลานบาท จำนวน 1,500.45 ลานบาท และ 2,049.11 ลานบาท ตามลำดับ และมีคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น/คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1,484.95 จำนวน 1,228.25 และ 2,224.68 ลานบาท ตามลำดับ
ใน ป 2564 ป 2563 และป 2562 บริษัทมีอัตราคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น/คาเผอหนี้สงสัยจะสูญ
รอยละ 79.69 รอยละ 81.86 และรอยละ 108.57 ของยอดสินเชอที่ไมกอใหเกิดรายไดตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาการใหสินเชอ
ที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เขมงวด บริษัทเชอวาการตั้งคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นยังคงมีความเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใตการดำเนินงานโดยปกติของบริษัท

หนี้สินรวม
(หนวย : ลานบาท)

ป 2564

ป 2563

ป 2562

หนี้สินรวม

37,656.89

37,699.32

43,209.91

เงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี

17,796.32

10,991.23

29,085.49

2,044.76

7,589.98

600.91

หุนกูระยะยาว

16,794.34

18,098.73

12,496.33

หนี้สินอนรวม

1,021.47

1,019.39

1,027.18

เงินกูยืมระยะยาว

หมายเหตุ : เงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีรวมสวนของหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป

บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เปนจำนวนเงิน 37,656.89 ลานบาท 37,699.32 ลานบาท และ 43,209.91 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ลดลงรอยละ 0.11 จากสิ้นป 2563 และหนี้สินรวมในป 2563 ลดลงรอยละ 12.75 จากสิ้นป 2562
จะเห็นไดวาหนี้สินรวมของบริษัทลดลงเล็กนอย เนองจากในป 2564 บริษัทดำเนินนโยบายปลอยสินเชอดวยความระมัดระวัง
และบริหารจัดการเงินทุนและสภาพคลองของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพเพอใหสอดคลองกับการปลอยสินเชอและรักษา
สวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัททำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายการหลักคือเงินกูยืมระยะสั้น
จำนวน 10,991.23 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 7,589.98 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจำนวน 18,098.73 ลานบาท
หนีส้ นิ อนรวมประกอบดวยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลคางจาย เจาหนีอ้ น คาเบีย้ ประกันรถยนตของลูกหนีค้ า งจาย
เงินโอนรอตัดบัญชี ดอกเบี้ยคางจาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินอนมีจำนวน 1,019.39 ลานบาท ลดลง
จากป 2562 จำนวน 7.78 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวยรายการหลักคือเงินกูยืมระยะสั้น
จำนวน 17,796.32 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 2,044.76 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจำนวน 16,794.34 ลานบาท
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หนีส้ นิ อนรวมประกอบดวยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลคางจาย เจาหนีอ้ น คาเบีย้ ประกันรถยนตของลูกหนีค้ า งจาย
เงินโอนรอตัดบัญชี ดอกเบี้ยคางจาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินอนมีจำนวน 1,021.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2563 จำนวน 2.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.27

สวนของผูถือหุน
เมอวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561 จำนวน
61.00 ล า นบาท ไปเป น สำรองตามกฎหมาย และมี ม ติ ใ ห ล ดทุ น จดทะเบี ย นจากเดิ ม จำนวน 3,020,284,011 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,283,681 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) จากการจายหุนปนผล เมอวันที่ 27 เมษายน
2561 ทำใหบริษัทมีจำนวนเศษหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผลดังกลาว จำนวน 330 หุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุน
กับกระทรวงพาณิชยแลว เมอวันที่ 17 เมษายน 2562 นอกจากนี้ยังไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จำนวน 3,020,283,681 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 3,775,354,601 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน
755,070,920 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพอรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผล
คำนวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินปนผลในสวนของเศษหุนนี้เปนเงินสดใหแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมอวันที่ 18 เมษายน 2562 และจายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.29 บาท
ใหแกผูถือหุน รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,630,953,187.74 บาท หรือคิดเปนรอยละ 99.40 ของกำไรสุทธิป 2561
เมอวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน
3,775,354,601 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 3,775,353,450 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) จากการจายหุนปนผล
เมอวันที่ 26 เมษายน 2562 ทำใหบริษัทมีจำนวนเศษหุนคงเหลือจากการจายหุนปนผลดังกลาว จำนวน 1,151 หุน ซึ่งบริษัท
ไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมอวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เมอวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ ป 2562 เปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.16 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม จำนวนเงินรวม
604,056,552 บาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 59.97 ของกำไรสุทธิงวดหกเดือนแรกของป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 7,671.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2561 จำนวนประมาณ
476.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.62 มาจากกำไรสุทธิในป 2562 ซึ่งสุทธิจากสำรองตามกฎหมายและเงินปนผลจาย
เมอวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลประกอบการของ ป 2562 ครั้งที่สองในอัตราหุนละ 0.16 บาท รวมการจายเงินปนผลจำนวนสองครั้ง ในอัตรารวมหุนละ 0.32
บาท ซึง่ คิดเปนรอยละ 65.31 ของกำไรสุทธิประจำป 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเปนรอยละ
61.53 ของกำไรสุทธิประจำป 2562 จากกำไรสุทธิประจำป 2562 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม
เมอวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 จำนวน
75.00 ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิมจำนวน 3,775,353,450 บาท
เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จ ำนวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ  น สามั ญ ใหม เ พิ ่ ม ขึ ้ น จำนวน 1,887,676,725 หุ  น
(มู ล ค า ที ่ ต ราไว ห ุ  น ละ 1.00 บาท) เพื ่ อ เสนอขายให แ ก ผ ู  ถ ื อ หุ  น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ  น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ  น
(Right Offering) ในอัตราสวนการจัดสรรหุน 2 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 10,818.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2562 จำนวน
ประมาณ 3,147.66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.03 มาจากกำไรสุทธิในป 2563 ซึ่งสุทธิจากสำรองตามกฎหมายและ
เงินปนผลจาย และการเพิ่มทุนของบริษัท
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563
จำนวน 93.50 ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.17 บาท
ใหแกผูถือหุนเดิม จำนวนเงินรวม 962.71 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 51.74 ของกำไรสุทธิประจำป 2563
สำหรับป 2564 บริษทั มีจำนวนสวนของผูถ อื หุน 11,566.57 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2563 จำนวนประมาณ 747.88 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 6.91 มาจากกำไรประจำปจำนวน 1,709.19 ลานบาท และการจายเงินปนผลเปนเงินสดจำนวน 962.71 ลานบาท
และการจัดสรรตามกฎหมายจำนวน 86.00 ลานบาท

สภาพคลอง
(หนวย : ลานบาท)

กระแสเงินสด

ป 2564

ป 2563

ป 2562

1,403.75

5,924.69

(213.94)

(13.47)

(16.31)

(11.71)

(1,957.85)

(5,293.72)

440.84

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(567.57)

614.66

215.18

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

476.22

1,043.79

429.13

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดจำนวน 429.13 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จำนวน 215.18 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ป 2561 ทีม่ เี งินสดจำนวน 213.95 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรม
จัดหาเงินจำนวน 440.84 ลานบาท ซึ่งมาจากการจัดหาเงินทุนเพอรองรับการปลอยสินเชอของบริษัท ในขณะที่มีกระแสเงินสด
สุทธิใชไปในการดำเนินงาน เพอการปลอยสินเชอตามปกติของบริษัทจำนวน 213.94 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสุทธิใชไป
จากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 11.71 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดจำนวน 1,043.79 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
จำนวน 614.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2562 ที่มีเงินสดจำนวน 429.13 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 5,924.69 ลานบาท ซึ่งมาจากการจัดหาเงินทุนเพอรองรับการปลอยสินเชอของบริษัท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพอการปลอยสินเชอตามปกติของบริษัทจำนวน 5,293.72 ลานบาท โดยมี
กระแสเงินสุทธิใชไปจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 16.31 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดจำนวน 476.22 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง
จำนวน 567.57 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2563 ที่มีเงินสดจำนวน 1,043.79 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจาก
กิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,403.75 ลานบาท ซึ่งมาจากการจัดหาเงินทุนเพอรองรับการปลอยสินเชอของบริษัท ในขณะที่มี
กระแสเงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เพอการปลอยสินเชอตามปกติของบริษัทจำนวน 1,957.85 ลานบาท โดยมี
กระแสเงินสุทธิใชไปจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 13.47 ลานบาท
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อัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสภาพคลอง 1.61 เทา โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมที่
จำนวน 19,209.90 ลานบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนรวมจำนวน 11,957.54 ลานบาท มีสินทรัพยหมุนเวียนรวมมากกวาหนี้สิน
หมุนเวียนรวมประมาณ 7,252.36 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยยังคงมีความคลองตัวของฐานะการเงินใน
ระยะสั้นนี้อยูเนองจากหนี้สินหมุนเวียนรวมโดยสวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (BE และ PN) และสวน
ของหุนกูครบกำหนดชำระภายในระยะเวลา 1 ป โดยเงินกูยืมระยะสั้นทั้งสองสวนดังกลาวสวนใหญสามารถที่จะหาชดเชยโดย
การออกใหมเมื่อเงินกูครบอายุไถถอนหรือครบกำหนด ประกอบกับบริษัทยังมีวงเงินกูระยะสั้นสำรองจากธนาคารธนชาต
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของที่พรอมจะสนับสนุนสภาพคลองในระยะสั้นเพิ่มเติม รวมทั้งวงเงินสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินอน จึงทำใหความเสี่ยงในดานสภาพคลองของบริษัทสามารถบริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและไมกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
ในสวนของอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ระดับ 1.59 เทา ไมแตกตางจากอัตราสวนสภาพคลองเนองจากสินทรัพย
หมุนเวียนของบริษทั และบริษทั ยอยสวนใหญเปนสินทรัพยทม่ี สี ภาพคลองสูงโดยคิดเปนรอยละ 99.29 ของสินทรัพยหมุนเวียนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสภาพคลอง 1.01 เทา โดยมีสินทรัพยหมุนเวียนรวมที่จำนวน
18,965.59 ลานบาท และมีหนีส้ นิ หมุนเวียนรวมจำนวน 18,778.15 ลานบาท มีสนิ ทรัพยหมุนเวียนรวมมากกวาหนีส้ นิ หมุนเวียนรวม
ประมาณ 187.44 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอยยังคงมีความคลองตัวของฐานะการเงินในระยะสั้นนี้อยูเนองจาก
หนี้สินหมุนเวียนรวมโดยสวนใหญมาจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (BE และ PN) และสวนของหุนกูครบกำหนดชำระ
ภายในระยะเวลา 1 ป โดยเงินกูยืมระยะสั้นทั้งสองสวนดังกลาวสวนใหญสามารถที่จะหาชดเชยโดยการออกใหมเมอเงินกู
ครบอายุไถถอนหรือครบกำหนด ประกอบกับบริษัทยังมีวงเงินกูระยะสั้นสำรองจากสถาบันการเงินตางๆ จึงทำใหความเสี่ยงใน
ดานสภาพคลองของบริษัทสามารถบริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและไมกระทบตอการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท
ในสวนของอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วอยูที่ระดับ 1.00 เทา ไมแตกตางจากอัตราสวนสภาพคลองเนองจากสินทรัพย
หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอยสวนใหญเปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงโดยคิดเปนรอยละ 99.04 ของสินทรัพยหมุนเวียนรวม

ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอยางมีนัยสำคัญในอนาคต
ป 2564 ที่ผานมาเปนอีกหนึ่งปที่เศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่สงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจเผชิญความทาทายจากการแพรระบาด
แมวา อุปสงค ในประเทศเริม่ กลับมาฟน ตัวในไตรมาสสุดทายของปจากการทยอยผอนคลายมาตรการควบคุมโรค และการเปดประเทศ
รับนักทองเที่ยวตางชาติ แตสถานการณยังมีความไมแนนอนสูง บริษัทจึงใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง โดย
บริหารจัดการคุณภาพสินทรัพยอยางใกลชดิ เพอรองรับสถานการณความไมแนนอนในอนาคต และยังคงดำเนินตามมาตรการตางๆ
ทัง้ ในสวนของทีเ่ ปนมาตรการชวยเหลือของบริษทั รวมถึงมาตรการการชวยเหลือทีก่ ำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพอบรรเทา
ความเดือดรอนใหแกลกู หนีท้ ่ีไดรบั ผลกระทบจากสถานการณระบาดของโควิด-19 ซึง่ ทำใหรายไดและความสามารถในการชำระหนี้
ลดลง

89

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ ด ั ง กล า วส ง ผลให เ ป น ป จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ ท ี ่ อ าจมี ผ ลต อ ฐานะการเงิ น หรื อ การดำเนิ น การงาน
อยางนัยสำคัญในอนาคต โดยสรุปไดดังนี้
1.

การปองกันและควบคุมสถานการณการแพรระบาดภายในประเทศรวมถึงการดำเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรค
พรอมทั้งการเตรียมแผนการรองรับการกลับมาระบาดใหมเพอลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

2.

การสนับสนุนการฟนตัวของภาคธุรกิจ ควบคูไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจที่ยังมีขอจำกัดในการฟนตัวโดยการเรงรัด
ติดตามมาตรการตางๆ ทั้งดานการเงินการคลังเพอใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และพิจารณา
มาตรการเพิ่มเติมสำหรับกลุมที่ยังมีขอจำกัดในการเขาถึงมาตรการความชวยเหลือ

3.

ปญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตยังไมฟนตัวเต็มที่เมอเทียบกับชวงกอนระบาด ประเทศไทยจึงตองเตรียม
พรอมรับมือกับโครงสรางการคา การสงออก และการลงทุน ที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากความตองการสินคา
และบริการรูปแบบใหมๆ รวมถึงเงอนไขทางการคาที่อาจเพิ่มขึ้น

4.

มาตรการการใชจายของภาครัฐในการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐประจำปงบประมาณ 2565
เพื่อใหกระทรวง หนวยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานเจาของโครงการที่ ไดรับอนุมัติให ใชจายเงินกู
ตาม พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
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ผูสอบบัญชี และสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัททำการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจำป โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสำนักงาน
อีวายเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
1.

นางสาวรัตนา จาละ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

2.

นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ

3.

นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

ในป 2564 มีคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) จำนวน 1,900,000 บาท และคาตอบแทนการสอบบัญชี
ของบริษัทยอย จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ โดยไมมีคาบริการอน (Non-Audit Fee)
สำหรับรายชอผูสอบบัญชี และสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ในป 2562 - 2564 รายละเอียดดังนี้
ป

ชอผูสอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

2564

นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยมีความเห็นวางบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไดจดั ทำขึน้ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2563

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงอนไข โดยมีความเห็นวา งบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไดจดั ทำขึน้ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2562

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงอนไข โดยมีความเห็นวา งบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ไดจดั ทำขึน้ โดยถูกตองตามทีค่ วรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลทั่วไป
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ชอยอหลักทรัพย
ประเภทธุรกิจ

:
:

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

:

THANI
ใหบริการสินเชอเชาซือ้ และเชาทางการเงินรถเพอการพาณิชย ยานพาหนะ และทรัพยสนิ อน
รวมถึงบริการที่เกี่ยวของแบบครบวงจร
เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บมจ. เลขที่ 0107545000209
0-2431-9000
0-2431-9099
www.ratchthani.com
5,663,030,175 บาท
แบงเปน หุนสามัญจำนวน 5,663,030,175 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท
5,663,028,199 บาท
แบงเปน หุนสามัญจำนวน 5,663,028,199 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท

ขอมูลบริษัทยอย
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
ประเภทธุรกิจ

:

สถานที่ตั้งสำนักงาน

:

เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียนชำระแลว

:

สัดสวนการถือหุนของบริษัท :

ประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยและนายหนาประกันชีวติ รวมทัง้ ประกอบธุรกิจอน
ที่เกี่ยวเนองกับธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
เลขที่ 77/20 ชั้น 2 อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เลขที่ 0105561189971
0-2431-9500
0-2431-9567
www.rtnbroker.com
4,000,000 บาท
แบงเปน หุนสามัญจำนวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
4,000,000 บาท
แบงเปน หุนสามัญจำนวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
รอยละ 100 (โดยการถือหุนทางตรงและทางออม)
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นายทะเบียนหลักทรัพย

นายทะเบียนหุนกู

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9992

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-2030

เลขานุการบริษัท

หัวหนางานนักลงทุนสัมพันธ

นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท : 0-2431-9000 ตอ 1666
โทรสาร : 0-2431-9099

นางสาวรุงทิพย ไชยพัฒนะพฤกษ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท : 0-2431-9000 ตอ 2161
โทรสาร : 0-2431-9099
อีเมล : irthani@thani.co.th

หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหนางานตรวจสอบภายใน

นายวิวรรธน กองยศกุลพัฒน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท : 0-2431-9000 ตอ 1990
โทรสาร : 0-2431-9099

นายวิชัย เสถียรุจิกานนท
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17
ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2613-6000 ตอ 6052
โทรสาร : 0-2217-8312

ผูควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผูสอบบัญชี

นาย วชิรกรณ ทองอินทร
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท : 0-2431-9000 ตอ 2157
โทรสาร : 0-2431-9099

นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 0-2264-0777
โทรสาร : 0-2264-0789-90
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จำกัด
เลขที่ 540 ชั้น 22 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท : 0-2264-8000
โทรสาร : 0-2657-2222

สถาบันการเงินที่ติดตอเปนประจำ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท : 0-2299-1111

ธนาคารออมสิน
เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2299-8000

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2296-3582
โทรสาร : 0-2683-1298

ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น G,1,5,6,24,32
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2359-0000

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท : 0-2470-2022

โทรศัพท : 0-2208-3689

ขอมูลสำคัญอื่น
บริษทั ไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมและองคกรภาคีเครือขายทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพอประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไดรว ม
แลกเปลี่ยนประสบการณความรูและนำแนวปฏิบัติตางๆ มาปรับใช ในองคกร เพอการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก
1) สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
2) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
3) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4) แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC)
5) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
6)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย

ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษทั ไมมขี อ พิพาททางกฎหมาย ซึง่ อาจกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษทั หรือบริษทั ยอย สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถ อื หุน
และไมมีขอพิพาททางกฎหมายใดที่อาจกอใหเกิดผลกระทบในดานลบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญ
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคูมือจรรยาบรรณ
คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพอใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยกำหนดวาระการประชุมเรองการกำกับดูแลกิจการเปนวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และ
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาปรับใช ซึง่ ยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม ความซอสัตยสจุ ริต และการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคลองกับกฎหมายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ โดยนโยบายและ
คูมือจรรยาบรรณดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการทบทวนอยางตอเนองเปนประจำทุกป เพอใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี ้ บริ ษ ั ท ได เ ผยแพร น โยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี และคู  ม ื อ จรรยาบรรณไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษ ั ท
(www.ratchthani.com/นักลงทุนสัมพันธ/การกำกับดูแลกิจการ) เพอเปนการสอสารใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ
ศึกษารายละเอียดไดอยางทั่วถึง และนำไปถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทั้งยังมีจุดมุงหมายสำคัญในการสอสารเรองดังกลาวไปยัง
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน สังคม ตลอดจนหนวยงานกำกับดูแล เพอสรางความเชอมั่นวาจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเปนธรรม เทาเทียม สะทอนภาพลักษณที่ดีของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกบริษัทภายใตกรอบ
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพอใหบริษัทและสังคมเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ
ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดมีการสงเสริมและติดตามเพอใหเกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม
ในเรอง 1) การดูแลพนักงานและการไมเลือกปฏิบัติ 2) การตอตานการแขงขันที่ ไมเปนธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดลอม
สุขอนามัยและความปลอดภัยในองคกร 4) การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 5) การปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 6) การใชขอมูลภายในเพอแสวงหาผลประโยชน 7) การตอตานทุจริตคอรรัปชัน และ 8) การแจงเบาะแส
(Whistleblowing) ซึง่ ผลการติดตามพบวาบริษทั และบริษทั ยอยไดดำเนินการตามแนวทางของแตละประเด็นไดอยางครบถวนแลว
นอกจากนี้ ในป 2564 บริษัทไดดำเนินการพัฒนางานการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1.

บริษัทไดดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมทั้งนำแนวปฏิบัติมาปรับใช ใหเหมาะกับสภาพแวดลอมและ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไมไดนำมาปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้
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ขอที่ยังไมปฏิบัติ

เหตุผล/ความจำเปน

กรรมการอิสระตองดำรงตำแหนงตอเนองกันไดไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับ คณะกรรมการเห็นวากรรมการแตละคนที่เขามารวมงานกับบริษัท ถือเปน
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรกหรือหนวยงานทางการอน บุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ
กำหนด
และประสบการณ ในการทำงานรวมกับบริษัทจะทำใหกรรมการมีความเขาใจ
ธุรกิจของบริษัทไดมากขึ้น รวมทั้งสามารถวางกลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจ เพอ
ต อ ยอดให ก ารดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท เติ บ โตได อ ย า งต อ เนื ่ อ ง รวมถึ ง
กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ั ท ทุ ก คนมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ ว นตามข อ กำหนดเรื ่ อ ง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกำหนดอีกดวย
จำนวนกรรมการอิสระ ไมเกินกวารอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท

2.

คณะกรรมการเห็นวาสัดสวนของกรรมการอิสระ ขึน้ อยูก บั ขอบเขตความรับผิดชอบ
และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึง่ เปนไปตามหลักเกณฑทส่ี ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด แมจำนวนกรรมการอิสระจะไมเกินกวา
รอยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการบริษทั แตการทำหนาทีข่ องกรรมการอิสระนัน้
สามารถถวงดุลอำนาจการบริหารงาน และปฏิบัติหนาที่ได โดยมีความเปนอิสระ
จากฝายจัดการ รวมถึงสามารถใหความเห็นในเรองตางๆ ไดอยางมีอิสระอยูแลว
จึงยังคงไวเชนเดิม

บริษัทกำหนดใหพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การตอตานการคอรรัปชัน โดยมีผูบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยรวมทำแบบทดสอบรอยละ 100 และ
เมอพิจารณาผลการทดสอบ พบวา พนักงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
การตอตานการคอรรัปชันที่คะแนนรอยละ 95.24 ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดไวที่รอยละ 85.00

3.

บริษัทไดรับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report
of Thai Listed Company : CGR) ประจำป 2564 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยูในเกณฑ “ดีเลิศ”
ตอเนองเปนปที่สี่

4.

บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG) จากสถาบันไทยพัฒน โดยไดรบั การคัดเลือกใหเขาอยูใน Universe ของกลุม หลักทรัพย
ESG 100 ประจำป 2564 ตอเนองเปนปที่เจ็ด

5.

บริษัทไดรับการรับรองตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective
Action Against Corruption หรือ CAC) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

6.

บริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งหุนยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำป 2564 โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจที่จะเปนผูประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอผูมีสวน
ไดเสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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สายงานสนับสนุนธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทะเบียน - สัญญา
ประสานงานประกันภัย
บริการลูกคา

ติดตามหนี้สิน
เรงรัดหนี้สิน
กฎหมาย
ตรวจสอบสินเชอ

สาขาขอนแกน
สาขาระยอง

สาขาพิษณุโลก

สาขาสุราษฎรธานี

สาขาเชียงราย

สาขาอุบลราชธานี
สาขาอุดรธานี

สินเชอรถบรรทุก

สินเชอเพอการพาณิชย

สินเชอเขตกรุงเทพ

สินเชอเขตธนบุรี

สินเชอรถจักรยานยนต

สินเชอภาคกลาง

สินเชอลิสซิ่ง

สาขานครสวรรค

สาขาสงขลา (หาดใหญ)

อำนวยสินเชอ

วิเคราะหสินเชอ

สายงานควบคุมสินเชอ

การเงิน

บัญชี

วางแผนและกลยุทธ

สายงานกลยุทธองคกรณ
และการเงิน

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สาขานครราชสีมา

สายงานสินเชอกิจการสาขา

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

การตลาด

สายงานสินเชอ
และการตลาด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ

ธุรการ

ทรัพยากรบุคคล

สำนักกรรมการ

สายงานสำนักกรรมการ
และธุรการองคกร

กำกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะดาน
ทีห่ ลากหลาย (Board Diversity) ซึง่ จำเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักขององคกรและเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของบริษทั
โดยไดจัดใหมีโครงสรางการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม เพอใหการกำกับดูแลและการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย

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

-

กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 16.66 ของกรรมการทั้งคณะ

-

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66 ของกรรมการทั้งคณะ

-

กรรมการอิสระ จำนวน 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66 ของกรรมการทั้งคณะ
นายวิรัตน
นายโกวิท
นายเจริญสุข
นายสมเจตน
นางสาวสุวรรณภา
นายกำธร
นายสรศักย
ดร.ถกล
นายสุวิทย
นายวราวุธ
ดร.นารี
นายสุรพล

รายชอ
ชินประพินพร
รุงวัฒนโสภณ
กิจอิทธิ
หมูศิริเลิศ
สุวรรณประทีป
ตันติศิริวัฒน
ชยารักษ
นันธิราภากร
อรุณานนทชัย
วราภรณ
บุญธีรวร
สติมานนท

ตำแหนง
ประธานกรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

โดยมี นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชอแทนบริษัทตามหนังสือรับรองประกอบดวย นายวิรัตน ชินประพินพร, นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ, นายเจริญสุข กิจอิทธิ, นายสมเจตน หมูศิริเลิศ, นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป, นายกำธร ตันติศิริวัฒน
และนายสรศักย ชยารักษ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชอรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

หนาที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซอสัตยสุจริต
รอบคอบระมัดระวัง รักษาผลประโยชน และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

2.

อนุมัติกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ตลอดจนดูแลการดำเนินงาน
ดานธรรมาภิบาลที่เปนไปเพอความยั่งยืน เหมาะสมกับโครงสรางองคกรและลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึง
ประโยชนสูงสุดของกิจการและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

98

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

กำกับดูแลใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนวัตถุประสงค
เปาหมาย และนโยบายที่กำหนดไว ภายใตกรอบขอกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงทำการประเมินผล
เพอปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการ
กำกับดูแลใหมีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) มีกระบวนการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงดูแลใหมีการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร
ที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)
กำกับดูแลใหมีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไป
ตามกฎเกณฑและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมถึงสนับสนุนการมีสวนรวมและการสอสารกับผูถือหุน ตลอดจนผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายใหเปนไปอยางเหมาะสมและเทาเทียมกัน
กำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรองขนาด องคประกอบ สัดสวนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และ
ดูแลใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในดานความรู ทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
และคุณลักษณะเฉพาะดาน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
กำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพอใหไดกรรมการที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองกับองคประกอบที่กำหนดไว และดูแลใหมั่นใจวาองคประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
เอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
กำกับดูแลใหกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสำหรับ
การปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอยางสม่ำเสมอ
กำกับดูแลใหมั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จำเปนและ
เปนประโยชนตอ การปฏิบตั งิ าน โดยมีเลขานุการบริษทั ทีม่ คี วามรูแ ละประสบการณทจ่ี ำเปนตอการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ
กำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
พิจารณาโครงสรางและอัตราคาตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการ นำพาองคกร
ใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยตามที่เห็นสมควร เพอชวยศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแลงานดานตางๆ
กำกับดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของกิจการ ใหพนักงานทุกระดับ
มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติดานแรงงานอยางเปนธรรม รวมถึงมี
การกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
กำกับดูแลบริษัทยอยเพอรักษาผลประโยชน ในเงินลงทุนของบริษัท
กำกับดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรองรองเรียน กระบวนการตรวจสอบขอมูล และการดำเนินการตอเรองรองเรียน
อยางเหมาะสม
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กอ ใหเกิดมูลคาและคุณประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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18.
19.

ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปนประจำทุกป เพอใชสำหรับพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการตอไป
อนุมัติวงเงินสินเชอตอกลุมลูกคาที่ผานการเห็นชอบจากฝายวิเคราะหสินเชอ ในวงเงินสวนที่เกินอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหาร
มอบอำนาจใหแกคณะกรรมการชุดยอย ฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลอนใดทำการแทนไดภายใตขอบเขตอำนาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท
กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได เวนแตเปนเรองที่ขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ
บริษัท หรือมติที่ประชุมผูถือหุน

20.
21.

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเพอทำหนาที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนการดำเนินการตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายโกวิท
นายวิรัตน
นายสมเจตน
นายกำธร

รายชอ
รุงวัฒนโสภณ
ชินประพินพร
หมูศิริเลิศ
ตันติศิริวัฒน

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาววราพร แทนรินทร ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

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

7.

บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
บริหารจัดการธุรกรรมของบริษัท เชน การลงทุน การขอสินเชอ การบริหารทรัพยสิน เปนตน
บริหารจัดการภายในองคกร เชน การจัดโครงสรางองคกร การบริหารงานบุคคล เปนตน
บริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
มอบหมาย สั่งการ หรือมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยูภายใตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
พิจารณากลั่นกรองกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำป
เรองทีห่ ากดำเนินการไปแลวจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางสำคัญแกบริษทั และเรองทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอ
อนุมัติเปนรายเรอง หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดวางไว
ปฏิบัติหนาที่อนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมกา
รบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
กำหนดใหรายการทีก่ รรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยที่มิใชรายการธุรกิจปกติหรือเปนตามเงอนไขการคา ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสีย
ในเรองใดไมมีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและใหรายงานคณะกรรมการบริษัทเพอทราบตอไป เพอใหสอดคลองกับ
ระเบียบและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

100

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เมอวันที่ 5 กันยายน 2545 เพอทำหนาทีก่ ำกับดูแลการบริหารงาน
ใหมีมาตรฐานที่ถูกตองและมีความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไปตามระเบียบของทางการ และเพอใหมีการควบคุมภายในที่ดี
มีระบบการรายงานที่นาเชอถือ และเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่หนวยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนดมีความเปนอิสระ
ในการทำงานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.ถกล
นายสุวิทย
นายวราวุธ
ดร.นารี
นายสุรพล

รายชอ
นันธิราภากร
อรุณานนทชัย
วราภรณ
บุญธีรวร
สติมานนท

ตำแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววราพร แทนรินทร ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

ไมเปนกรรมการที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ยอย บริษทั รวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

4.

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนจบการศึกษา
ดานบัญชี และ/หรือ การเงิน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่สอบทานความนาเชอถือของ
งบการเงินได

5.

คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคณ
ุ สมบัตอิ นๆ ตามทีก่ ำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ดวย นอกเหนือจากคุณสมบัติและองคประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
คุณสมบัติและองคประกอบในฐานะกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

รายงานทางการเงิน
•
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพอใหมั่นใจวามีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ เชอถือได เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
•
สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซอนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน
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•

สอบถามฝายจัดการและผูสอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนการที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว

•
2.

สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำงบการเงิน

การควบคุมภายใน
•

สอบทานวา ฝายจัดการไดกำหนดใหมีการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในในสวนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางในการสอสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งบริษัทรวมถึงมาตรการตอตานการคอรรัปชัน

•

สอบทานเพอใหมั่นใจไดวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีเสนอนั้น
ฝายจัดการไดนำไปปรับปรุงแกไขแลว

3.

การตรวจสอบภายใน
•

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเปน
ในการปฏิบัติงาน

•

สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในเพอใหมั่นใจไดวาผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางเปนอิสระ

4.

•

สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

•

พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเสนอ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูตรวจสอบภายใน

ผูสอบบัญชี
•

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอเลิกจาง ผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทน
ของผูส อบบัญชีแกคณะกรรมการบริษทั เพอขอรับการแตงตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน สามัญประจำป และประเมินผล
การปฏิบัตงิ านของผูสอบบัญชีเปนประจำทุกป

•
5.

ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพอประชุมหารือโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
•

พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่นำเสนอโดยฝายจัดการอยางสม่ำเสมอ

•

พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับการตอตานการคอรรปั ชัน
อยางสม่ำเสมอ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานคอรรัปชั่นตามที่สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กำหนด ที่หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมินแลว

•

สอบทานข อ ตรวจพบหรื อ ข อ สั ง เกตของหน ว ยงานที ่ ม ี ห น า ที ่ ใ นการกำกั บ ดู แ ลโดยผู  ต รวจสอบภายใน
และผลการติดตามการแกไข รวมถึงรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท

•

สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก ไข
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามผานผูตรวจสอบภายใน
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6.

การบริหารความเสี่ยง
•
สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
•
สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการคอรรัปชัน

7.

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
•
สอบทานใหมั่นใจวาหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน และนโยบายในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนไดจัดทำเปนลายลักษณอักษร และผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
•
สอบทานใหมั่นใจวา นโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นที่ไดจัดทำเปนลายลักษณอักษรนั้น ผูบริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
•
ส ง เสริมใหเ กิด การปฏิบั ต ิตามหลักจริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการปองกัน ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน

8.

ความรับผิดชอบอนๆ
•

ปฏิบัติงานอนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเพอทำหนาที่เสนอแนะนโยบาย รูปแบบ
และหลักเกณฑ การสรรหาและการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการ
เพอใหการสรรหาและการจายคาตอบแทน มีการปฏิบัติเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมขององคกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จำนวน 3 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.

นายสุวิทย
นายวราวุธ
นายสมเจตน

รายชอ
อรุณานนทชัย
วราภรณ
หมูศิริเลิศ

ตำแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
(กรรมการอิสระ)
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร)

โดยมี นางสาวรุงทิพย ไชยพัฒนะพฤกษ ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1.

ดานการสรรหา
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาเพอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
•
คัดเลือก และเสนอชอบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมเพอดำรงตำแหนงตางๆ ที่ไดทำการสรรหาเพอเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
•
ดูแลใหคณะกรรมการในชุดตางๆ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงการปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะตอง
ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนง
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•
•

จัดทำแผนการพัฒนากรรมการผูจ ดั การและผูบ ริหารระดับสูง (Succession Plan) ของผูบ ริหาร เพอเตรียมความพรอม
เปนแผนตอเนองใหมีผูสืบทอดงานเพอใหการบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปไดอยางตอเนอง
พิจารณาและทบทวนตาราง Board Skill Matrix เพอเปนการสอบทานโครงสราง องคประกอบ และความเชีย่ วชาญ
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย และใชประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และ
ใหเห็นถึงความจำเปนตอองคประกอบของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู

2.

ดานการกำหนดคาตอบแทน
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ ในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ นของกรรมการบริษัท กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ เพอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
•
ดูแลใหกรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจ ดั การ ไดรบั คาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
•
กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจ ดั การ เพอพิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป (การปรับเงินเดือน
โบนัส และคาตอบแทนอน) และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
และกรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับภาวะตลาด

3.

ดานอนๆ
•

ปฏิบัติงานอนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพอใหบริษัทมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติดานธรรมาภิบาล ในรายงานประจำป บริษัทจึงเห็นควรใหแตงตั้ง
คณะกรรมการทั้งคณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกำหนดวาระการประชุม
เรองการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนวาระหนึ่งในการประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายวิรัตน
นายโกวิท
นายเจริญสุข
นายสมเจตน
นางสาวสุวรรณภา
นายกำธร
นายสรศักย
ดร.ถกล
นายสุวิทย
นายวราวุธ
ดร.นารี
นายสุรพล

รายชอ
ชินประพินพร
รุงวัฒนโสภณ
กิจอิทธิ
หมูศิริเลิศ
สุวรรณประทีป
ตันติศิริวัฒน
ชยารักษ
นันธิราภากร
อรุณานนทชัย
วราภรณ
บุญธีรวร
สติมานนท

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

โดยมี นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.

ตรวจสอบและใหคำแนะนำในเรองหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแกคณะกรรมการบริษัท เพอใหเกิดการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด

3.

พิจารณากลั่นกรองนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญในนโยบาย
ดังกลาว ใหทันสมัยและมีความเปนสากลอยูเสมอ รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว
เพอเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

4.

แตงตั้งคณะทำงานเพอชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม

5.

ปฏิบัติงานอนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพอทำหนาที่บริหารจัดการความเสี่ยงใหครอบคลุมทั้ง
องคกร รวมถึงกำกับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัด และเนองจาก
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษทั ซึง่ ในการปฏิบตั หิ นาทีจ่ ะตองพิจารณาถึงความเสีย่ งตางๆ
อยูเ สมอ คณะกรรมการบริษทั จึงกำหนดใหคณะกรรมการบริหารปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดวยอีกฐานะหนึง่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

นายโกวิท
นายวิรัตน
นายสมเจตน
นายกำธร

รายชอ
รุงวัฒนโสภณ
ชินประพินพร
หมูศิริเลิศ
ตันติศิริวัฒน

ตำแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายกุญจนาท ศิวะ ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

กลัน่ กรองนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการของบริษัทเพอพิจารณาอนุมัติ

2.

ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะนำมาใช
ในการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.

กำหนดมาตรการในอันทีจ่ ะสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งใหเหมาะสมกับสภาวการณทง้ั ภายในและภายนอกเพอปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4.

พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพอประเมินวามาตรการตางๆ ที่ใช ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถ
นำไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.

พิจารณาเครองมือหรือแนวทางตางๆ ที่ใชสำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม
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คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จำนวน 6 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.

นายวิรัตน
นายโกวิท
นายคมสันต

รายชอ
ชินประพินพร
รุงวัฒนโสภณ
บุญยอยหยัด

4.
5.
6.

นายพลพีร
นายจตุรภัทร
นางสาวอัญชัญ

ศักยภาพวิชานนท
หนูแดง
สีสม

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานสินเชอกิจการสาขาและสายงานสินเชอและการตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชอ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สินเชอเพอการพาณิชย
ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี และฝายวางแผนและกลยุทธ

คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหารตามความรู ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบ และผลประเมิน
การปฏิบัติงาน โดยในป 2564 บริษัทจายคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน โดยบริษัทจายคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัสประจำป และเงินสมทบประกันสังคม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,159,200 บาท
2. คาตอบแทนในรูปแบบอน โดยบริษทั จายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับผูบ ริหารในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 842,400 บาท
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บุคลากร
ขอมูลบุคลากร
ขอมูลพนักงานแบงตามสายงาน

ป 2564
6
75
145
105
76
38
20
465

ผูบริหาร
สายงานสินเชอและการตลาด
สายงานสินเชอกิจการสาขา
สายงานควบคุมสินเชอ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ
สายงานกลยุทธองคกรและการเงิน
สายงานสำนักกรรมการและธุรการองคกร
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)

ป 2563
6
76
154
107
79
39
20
481

ป 2562
7
77
150
109
81
36
20
480

คาตอบแทนพนักงาน
บริษัทกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนพนักงานตามความรู ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบ และผลประเมิน
การปฏิบัติงาน ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน รวมถึงสอดคลองกับคาตอบแทนในอุตสาหกรรม โดยในป 2564 บริษัทจาย
คาตอบแทนในรูปแบบตางๆ ดังนี้
1. คาตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน โดยบริษัทจายคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัสประจำป และเงินสมทบประกันสังคมใหกับ
พนักงาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 156,892,195 บาท
2. คาตอบแทนในรูปแบบอน โดยบริษทั จายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับพนักงานในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,662,695.95 บาท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมภายใตหวั ขอการขับเคลอนธุรกิจเพอความยัง่ ยืน ในสวนการบริหารจัดการดานแรงงาน

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมอวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติแตงตั้งนายพลพีร
ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสม เพอใหเปนไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพอใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เลขานุการบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซอสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษทั มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน โดยมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ดังนี้
1.
รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2.
ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ
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3.
4.
5.

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม ปฐมนิเทศ และแนะนำ
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และ
ขอพึงปฏิบัติตางๆ

8.
9.
10.

บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจน
เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
ดูแลใหมกี ารเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนทีร่ บั ผิดชอบตอหนวยงานทีก่ ำกับดูแล ตามระเบียบและขอกำหนด
ของหนวยงานทางการ
ติดตอและสอสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท
อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนองดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
ดำเนินการอนใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

11.

ปฏิบัติหนาที่อนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.

7.
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รายงานผลการดำเนินงานสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา
ในป 2564 คณะกรรมการไดกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร เพอใหสอดคลองกับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสรางคุณคาใหกับกิจการและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ไดอนุมัติแผนการ
ดำเนินธุรกิจและทบทวนความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยไดตดิ ตาม
ดูแลใหการบริหารงานของฝายจัดการเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ แผนการดำเนินธุรกิจ และถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท
และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยใหฝายจัดการรายงานผลการดำเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการอยางตอเนอง

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพอทำหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.
มีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑที่หนวยงานกำกับดูแลกำหนด
2.
มีความรู ทักษะ ประสบการณ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะดานที่จำเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักขององคกร
และเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Skill Matrix)
3.
4.
5.

มีความรับผิดชอบ ซอสัตยสุจริต รอบคอบระมัดระวัง และมีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นโดยใชดุลพินิจอยางเปนอิสระ
สามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดอยางเพียงพอ

กรรมการอิสระ
บริษัทกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.
ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
2.
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ สี ว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ไดรบั เงินเดือนประจำ หรือผูม อี ำนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม บริษทั ยอยลำดับเดียวกัน ผูถ อื หุน รายใหญ หรือของผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3.
ไมมคี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4.
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั รวมทัง้ ไมเปนหรือเคยเปนผูถ อื หุน ทีม่ นี ยั หรือผูม อี ำนาจควบคุม ของผูท ม่ี คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
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5.

6.

7.
8.

9.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพอเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุน เกินรอยละหนึง่ ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อน ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับกรรมการทานอนในคณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีบทบาทและ
หนาที่พิเศษในการรักษาความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ เพอรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายที่เกี่ยวของโดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร หรือมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานประจำ
ของบริษัท หรือมีสวนรวมในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร
การแตงตั้งกรรมการ
การแตงตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได 2 กรณี คือ
1.

กรณีแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

2.

กรณีแตงตัง้ กรรมการระหวางวาระเนองจากตำแหนงวางลง ซึง่ จะพิจารณาอนุมตั ไิ ดตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนคัดเลือกและเสนอชอมาเพอเขาดำรงตำแหนงแทน
ในการแตงตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ ผูถือหุนแตละคน

จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใด
มากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรบั การเลือกตัง้ เปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการ
ที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
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วาระการดำรงตำแหนงกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการซึ่งอยูในตำแหนงนานที่สุดพนจากตำแหนงเปนจำนวน 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมการขณะนั้น หรือจำนวนที่ใกลเคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับ
การเลือกตั้งใหกลับเขามาดำรงตำแหนงอีกก็ ได โดยกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนงตอเนองไดไมเกิน 9 ป นับจากวันที่
ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครั้งแรก เวนแตกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรในการที่จะแตงตั้งใหกรรมการ
นั้นดำรงตำแหนงตอไป
สำหรับในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2564 เมอวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการ
ผูมีสวนไดเสียเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท และตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุป
รายนามกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหกลับเขาดำรงตำแหนง ดังนี้
1.

นายวราวุธ

วราภรณ

ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ

2.

ดร.นารี

บุญธีรวร

ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ

3.

นายกำธร

ตันติศิริวัฒน

ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ

4.

นายสรศักย

ชยารักษ

ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
บริษัทไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน
ยกตัวอยางดังตอไปนี้
เรองที่คณะกรรมการบริษัท
เรองที่คณะกรรมการบริษัท
เรองที่คณะกรรมการบริษัท
กำกับดูแลใหมีการดำเนินการ
ดำเนินการรวมกับฝายจัดการ
ใหฝายจัดการเปนผูรับผิดชอบ
1. กำหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายและ 1. การกำหนดกลยุทธและแผนธุรกิจประจำป
1. บริ ห ารงานด า นต า งๆ ให เ ป น ไปตามกลยุ ท ธ
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบการ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว
แนวคิดหลักขององคกรในการประกอบธุรกิจ
2. การตั ด สิ น ใจดำเนิ น งาน การจั ด ซื ้ อ จั ด จ า ง
2. การกำกับดูแลใหกรรมการและผูบริหารปฏิบัติ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
หนาทีด่ ว ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) 3. การกำหนดอำนาจดำเนินการและวงเงินทีเ่ หมาะสม การรับบุคลากรเขาทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบาย
ที่กำหนดไว
และซอสัตยสุจริต (Duty of loyalty) ตอองคกร กับความรับผิดชอบของฝายจัดการ
3. บริ ห ารงานด า นต า งๆ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
เพอรักษาผลประโยชนของบริษัท
วัตถุประสงค ขอบังคับ รวมทั้งกฎเกณฑตางๆ
3. การกำกั บ ดู แ ลให ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ั ท
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของตามอำนาจและวงเงินที่คณะกรรมการ
มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกำกับดูแล
กำหนด
กิจการที่ดี
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การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพอแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล
และการบริหารงานประจำ
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนำคณะกรรมการในกำกับดูแลการดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงดูแล
ใหการประชุมคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพอประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
บทบาทหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีบทบาทในการบริหารงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายที่คณะกรรมการ
กำหนดไว อาทิ การกำหนดระเบียบปฏิบตั งิ าน การอนุมตั สิ นิ เชอตามระดับวงเงินที่ไดรบั มอบอำนาจ การจัดจางและแตงตัง้ บุคลากร
การจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เปนตน
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบ ริหาร เลขานุการบริษทั ตลอดจนถึงผูท เ่ี กีย่ วของในการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท เขารวมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรการอบรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือองคกรอิสระ อันเปนการเสริมสรางทักษะและความรู เพอเปนประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาที่
ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ทุกทานไดผา นการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการ
บริษัทที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
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สำหรับป 2564 มีกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูควบคุมดูแลการทำบัญชีเขารวมอบรมหลักสูตรสัมมนา
เพอเพิ่มพูนความรู ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.

การเขารวมพัฒนาทักษะความรูของกรรมการ

ลำดับ

ชอ - นามสกุล

ตำแหนง

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน / หนวยงาน

1

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน /
กรรมการบรรษัทภิบาล

หลักสูตร Cyber Resilience
Leadership : Herd Immunity
2021

ธนาคารแหงประเทศไทย

2

นายกำธร ตันติศิริวัฒน

กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

Financial Analysis เพอวิเคราะห
สถานการณธุรกิจและการแกไข
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน

ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ

ESG Risk & Investment for Asset ก.ล.ต. Sustainalytics และบริษัท มอรนิ่งสตาร
Managers and Market Participants รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด
3

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัมมนา Director’s Briefing : Governing สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
in Tomorrow’s World รุนที่ 1/2564
หลักสูตรการเปดเผยขอมูลตาม TCFD ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(Task Force on Climate-related
Financial Disclosures) ใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ
SDGs
หลักสูตรการเตรียมพรอมจัดทำ
Sustainability Disclosure ตาม
One Report
หลักสูตรเชิงลึกเนนการวิเคราะหและ
จัดการความเสี่ยงดาน ESG และ
การคำนวณกาซเรือนกระจก เพอรายงาน
ผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน
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2.

การเขารวมพัฒนาทักษะความรูของผูบริหารและเลขานุการบริษัท

ลำดับ

ชอ - นามสกุล

ตำแหนง

1

นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโส / เลขานุการบริษัท

2

นางสาวอัญชัญ สีสม

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน / หนวยงาน

สัมมนา “IOD Open House 2021 :
บทบาทเลขานุการบริษัทสูการสงเสริม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

สมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษ ั ท ไทย
(IOD)

หลักสูตรการวิเคราะหงบการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ผูอำนวยการอาวุโส
ฝายบัญชีและฝายวางแผน หลักสูตรการปรับปรุงรายการทางบัญชี
และกลยุทธ
ที่สำคัญ
หลักสูตรงบกระแสเงินสด

3.

การเขารวมพัฒนาทักษะความรูของผูควบคุมดูแลการทำบัญชี

ลำดับ
1

ชอ - นามสกุล
นายวชิรกรณ ทองอินทร

ตำแหนง
ผูจัดการฝายบัญชี

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน / หนวยงาน

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับมาตรฐาน บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
การรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบ
ตอบริษัท

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริษทั ไดจดั ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านดวยตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยเปนประจำทุกป
โดยมีวตั ถุประสงคทจ่ี ะมุง เนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
สำหรับป 2564 แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดยอยทัง้ คณะ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินตนเอง
เพอใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาทบทวนผลงานและการปรับปรุงแกไขปญหาตอไป โดยมีกระบวนการดังนี้
1.

เลขานุการบริษทั จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยอางอิงจากแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใหเหมาะสมกับบริษัท ครอบคลุมบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทในทุกดาน และเสนอใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง

2.

เลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยทัง้ คณะ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินตนเอง และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินไขว

3.

เลขานุการบริษัท รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินตนเอง และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินไขว ตอคณะกรรมการบริษัท เพอดำเนินการ
ปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

114

สำหรับหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ มีดังนี้
1)

2)

3)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ แบงออกเปน 6 หัวขอ ไดแก
(1)

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3)

การประชุมคณะกรรมการ

(4)

การทำหนาที่ของกรรมการ

(5)

ความสัมพันธกับฝายจัดการ

(6)

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ แบงออกเปน 3 หัวขอ ไดแก
(1)

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย

(2)

การประชุมคณะกรรมการชุดยอย

(3)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนรายบุคคลแบบประเมินตนเอง แบงออกเปน 3 หัวขอ ไดแก
(1)

โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)

การประชุมของคณะกรรมการ

(3)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0 - 4 จากไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือไมมีการดำเนินการในเรองนั้น ถึง เห็นดวยอยางมากหรือ
มีการดำเนินการในเรองนั้นอยางดีเยี่ยม สำหรับป 2564 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ สรุปไดดังนี้
คาเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

ผลการประเมิน

รอยละ

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.97

99.25

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.95

98.70

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

4.00

100.00

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.99

99.67

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

4.00

100.00

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลแบบประเมินตนเอง

3.93

98.13
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การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
บริษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนประจำทุกป โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน เปนผูก ำหนดหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เปรียบเทียบกับดัชนีชว้ี ดั ผลสำเร็จ (Key Performance
Indicator : KPI) ที่กำหนดตามกลยุทธและเปาหมายในมิติเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความสามารถ
ในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล
จึงไมสามารถเปดเผยได
การประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร
บริษทั กำหนดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารเปนประจำทุกป โดยกรรมการผูจ ดั การเปนผูก ำหนดหลักเกณฑ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ที่กำหนดตามกลยุทธ
และเปาหมายทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของผูบริหารถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไมสามารถเปดเผยได
แผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการ
ผูจ ดั การ และผูบ ริหารระดับสูง ถือเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาผูม ศี กั ยภาพเหมาะสมทีจ่ ะมาดำรงตำแหนงผูบ ริหารระดับสูง
ทดแทนตำแหนงที่สำคัญของบริษัทในอนาคต เพอการบริหารจัดการบริษัทใหเติบโตไดอยางตอเนอง
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การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 6 ครั้งตอป และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน
โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระชัดเจนและเอกสารประกอบที่เกี่ยวของสงใหกรรมการ
ลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 5 วัน เพอใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
เขารวมประชุม ซึ่งบริษัทไดกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไวลวงหนาในแตละป
และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำหนดการดังกลาว เพอใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได โดยการเขารวม
ประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2564 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ครั้ง (การเขารวมประชุม / สิทธิเขารวมประชุม)
รายชอคณะกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
โดยไมมี
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
บริหาร
บรรษัทภิบาล
กรรมการ
กำหนด
ความเสี่ยง
ที่เปนผูบริหาร
คาตอบแทน

นายวิรัตน

ชินประพินพร

6/6

-

-

-

11 / 12

11 / 12

6/6

นายโกวิท

รุงวัฒนโสภณ

6/6

-

-

-

12 / 12

12 / 12

6/6

นายเจริญสุข

กิจอิทธิ

6/6

1/1

-

-

-

-

6/6

นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

6/6

1/1

-

2/2

12 / 12

12 / 12

6/6

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

6/6

1/1

-

-

-

-

6/6

นายกำธร

ตันติศิริวัฒน

6/6

1/1

-

-

12 / 12

12 / 12

6/6

นายสรศักย

ชยารักษ

6/6

1/1

-

-

-

-

6/6

ดร.ถกล

นันธิราภากร

6/6

1/1

4/4

-

-

-

6/6

นายสุวิทย

อรุณานนทชัย

6/6

1/1

4/4

2/2

-

-

6/6

นายวราวุธ

วราภรณ

6/6

1/1

4/4

2/2

-

-

6/6

ดร.นารี

บุญธีรวร

6/6

1/1

4/4

-

-

-

6/6

นายสุรพล

สติมานนท

6/6

1/1

4/4

-

-

-

6/6

100

100

100

100

98

98

100

คาเฉลี่ยการเขารวมประชุม (รอยละ)
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คาตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณากลัน่ กรองคาตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม เปรียบเทียบ
กับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสะทอนถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ เพอเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ
ขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 อนุมัติองคประกอบคาตอบแทนของกรรมการ
สำหรับป 2564 ดังนี้
1.

คาตอบแทนเปนรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม รวมเปนจำนวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร (1)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหนง

คาตอบแทนรายเดือน
(ตอเดือนตอทาน)

คาเบี้ยประชุม
(ตอครั้งตอทาน)

ประธาน

12,000

30,000

กรรมการ

10,000

25,000

ประธาน

12,000

30,000

กรรมการ

-

25,000

ประธาน

-

30,000

กรรมการ

-

25,000

ประธาน

-

-

กรรมการ

-

10,000

ประธาน

-

-

กรรมการ

-

-

สิทธิประโยชนอน

หมายเหตุ :

2.

- ไมมี -

(1) คาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กำหนดจายคาเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

คาตอบแทนเปนบำเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่จายเปนเงินสดใหแกผูถือหุน สำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำป 2563 รวมเปนเงิน 4,813,573.97 บาท
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ในป 2564 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น 9,051,573.97 บาท โดยลักษณะของ
คาตอบแทนอยูในลักษณะของคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน และคาบำเหน็จกรรมการ (คิดเปนรอยละ 0.5 ของเงินปนผล
ที่จายใหแกผูถือหุน สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำป 2563) สรุปไดดังนี้
คาเบี้ยประชุม (บาท)
กรรมการบริษทั
รายชอคณะกรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
กำหนด
คาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

รวม
คาเบี้ย
ประชุม
(บาท)
(1)

คาตอบแทน
รายเดือน
(บาท)
(2)

คาตอบแทน
บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท)
(3)

รวม
คาตอบแทน
(บาท)
(1)+(2)+(3)

นายวิรัตน

ชินประพินพร

180,000

-

-

-

180,000

144,000

522,403.38

846,403.38

นายโกวิท

รุงวัฒนโสภณ

150,000

-

-

-

150,000

120,000

435,336.15

705,336.15

นายเจริญสุข

กิจอิทธิ

150,000

-

-

-

150,000

120,000

435,336.15

705,336.15

นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

150,000

-

50,000

120,000

320,000

120,000

373,145.27

813,145.27

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

150,000

-

-

-

150,000

120,000

310,954.39

580,954.39

นายกำธร

ตันติศิริวัฒน

150,000

-

-

120,000

270,000

120,000

124,381.75

514,381.75

นายสรศักย

ชยารักษ

150,000

-

-

-

150,000

120,000

124,381.75

394,381.75

ดร.ถกล

นันธิราภากร

150,000

120,000

-

-

270,000

144,000

435,336.15

849,336.15

นายสุวิทย

อรุณานนทชัย

150,000

100,000

60,000

-

310,000

120,000

435,336.15

865,336.15

นายวราวุธ

วราภรณ

150,000

100,000

50,000

-

300,000

120,000

435,336.15

855,336.15

ดร.นารี

บุญธีรวร

150,000

100,000

-

-

250,000

120,000

373,145.27

743,145.27

นายสุรพล

สติมานนท

150,000

100,000

-

-

250,000

120,000

373,145.27

743,145.27

กรรมการที่พนจากตำแหนงในป 2563
นายอนุวัติร

เหลืองทวีกุล

-

-

-

-

-

-

186,572.63

186,572.63

นายปอมเพชร

รสานนท

-

-

-

-

-

-

248,763.51

248,763.51

1,830,000

520,000

160,000

240,000

2,750,000

1,488,000

4,813,573.97

9,051,573.97

รวม

หมายเหตุ :

(1)

(2)

(3)

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีมติอนุมัติจายคาตอบแทนเปนบำเหน็จแกกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของ
เงินปนผลที่จายเปนเงินสดใหแกผูถือหุน สำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนจึงพิจารณาจัดสรรใหแกกรรมการที่ดำรงตำแหนงในระหวางปดังกลาว
นายกำธร ตันติศิริวัฒน ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ แทน นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล ลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันที่
13 สิงหาคม 2563
นายสรศักย ชยารักษ ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการ แทน นายปอมเพชร รสานนท โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ นายปอมเพชร รสานนท ลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันที่
13 สิงหาคม 2563
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลบริษัทยอย
บริษทั มีการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษทั ยอย ทัง้ ในดานการจัดทำแผนกลยุทธ นโยบาย และเปาหมาย
โดยการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทยอย เพอดูแลรักษาผลประโยชน ในเงินลงทุนของบริษัท นอกจากนี้
บริษทั ยังกำหนดใหบริษทั ยอยตองปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและนโยบายของบริษทั อาทิ การจัดทำรายงานทางการเงิน การทำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เปนตน ทัง้ นี้ บริษทั ไดจดั ใหมกี ารสอบทานและตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทยอยเปนประจำทุกป เพอใหมั่นใจวาบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมอยางเพียงพอ

การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสำคัญตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางเทาเทียมกันตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุง หมายทีจ่ ะยกระดับคุณภาพการดำเนินงานและสรางคุณคาของกิจการอยางยัง่ ยืน จึงไดทำการประเมินและทบ
ทวนความคาดหวังของผูม สี ว นไดเสียทีส่ ำคัญ เพอกำหนดแนวปฏิบตั แิ ละการตอบสนองตอความคาดหวังดังกลาวไดอยางเหมาะสม
และตอเนอง ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดภายใตหัวขอการขับเคลอนธุรกิจเพอความยั่งยืน ในสวนการจัดการผลกระทบตอ
ผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทกำหนดหลักการเพอไมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ มุงแสวงหาผลประโยชนของตนเองหรือ
บุคคลอน ในกรณีที่บุคคลใดมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของในการพิจารณาเรองใด บุคคลนั้นจะตองไมรวมพิจารณาการทำธุรกรรม
ดังกลาว เพอใหการพิจารณาในเรองนั้นเปนไปอยางอิสระและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนด
มาตรการเพอบริหารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชนไว ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคูมือจรรยาบรรณ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการที่เปนรายการเกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทีส่ ำคัญของบริษทั ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั จะตองปฏิบตั ติ ามทีต่ ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กำหนดไว ในเรองดังกลาว ในกรณีที่บริษัทจะตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรองการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกำหนดไว
เปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการเปดเผยสารสนเทศและการใชขอมูลภายใน รวมถึง
คูม อื จรรยาบรรณ ซึง่ กำหนดใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน เก็บรักษาความลับ และไมใชขอ มูลภายใน หรือขอมูลอันเปนความลับ
เพอแสวงหาประโยชน ในทางที่มิชอบแกตนเองหรือผูอน
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นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของตนเองอยางนอย 1 วัน
ตอคณะกรรมการ หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท รวมถึงใหรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 นอกจากนี้
บริษทั ไดมกี ารกำหนดนโยบายการเปดเผยสารสนเทศและการใชขอ มูลภายใน ซึง่ หามมิใหบคุ คลทีล่ ว งรูข อ มูลภายใน เปดเผยขอมูล
ภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมใหทำการซื้อขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยของบริษัท ในชวงเวลา 15 วัน กอนวันสิ้นไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทไดเปดเผยขอมูล
งบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 2 วัน
สำหรับป 2564 ที่ผานมา ไมปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผูบริหารระดับ และพนักงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การใชขอมูลภายในแตอยางใด
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
1.

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยสารสนเทศที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพยของบริษัท หรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เพอใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนทั่วไป
รวมถึงนักลงทุนสถาบันไดทราบขาวสารทีส่ ำคัญนัน้ อยางรวดเร็ว เทาเทียมกัน และเพียงพอตอการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน
บริษทั ตระหนักถึงความจำเปนในการรักษาความลับของรายละเอียดธุรกิจและกลยุทธการดำเนินงานทีส่ ำคัญ โดยบริษทั จะ
ไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของบริษัท
บริษทั ไดเปดเผยขอมูลสารสนเทศตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนอกจากจะเปดเผยขอมูลผานแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1
One Report) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) แลว บริษัทจัดใหมี
ชองทางในการเขาถึงขอมูลไวหลายๆ ชองทาง โดยขอมูลสวนใหญไดนำเสนอทางเว็บไซตของบริษทั (www.ratchthani.com)
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งชวยใหผูถือหุน หรือนักลงทุนที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก ทั่วถึง
และเทาเทียมกัน รวมถึงการนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and
Analysis: MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจำปผา นระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET Link)
สำหรับงบการเงินประจำป 2564 บริษัทไดแตงตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท
โดยการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทดังกลาว
เปนผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย โดยผูสอบบัญชีไดรับรองงบการเงินแบบไมมีเงอนไข
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2.

นักลงทุนสัมพันธ
บริษทั ไดมอบหมายใหฝา ยสำนักกรรมการและธุรการองคกรและฝายวางแผนและกลยุทธ เปนหนวยงานรับผิดชอบ
ดูแลสวนงานดานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซึ่งสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดอยางสะดวก
เพอเปนอีกหนึ่งชองทางเพอเผยแพรขอมูลของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห
นักลงทุนทัว่ ไปทีส่ นใจ สถาบันการจัดอันดับความนาเชอถือ และหนวยงานกำกับดูแลทีเ่ กีย่ วของ โดยติดตอผานทางโทรศัพท
หมายเลข 02-431-9000 หรือผานชองทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส irthani@thani.co.th
กิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ ในป 2564
1.

การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห (Analyst Meeting) และกิ จ กรรม Opportunity day รวมจำนวน 6 ครั ้ ง
มีผูเขารวมงานประมาณ 40 - 60 คนตอครั้ง เพอชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส แกนักวิเคราะห นักลงทุน
สถาบัน และนักลงทุนทั่วไป จากผูบริหารระดับสูงของบริษัท

2.

การประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) จำนวน 1 ครั้ง เพอใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ภายหลังจาก
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะไปแลวแกนักลงทุนและนักวิเคราะห ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
1.

การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของและสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงสงเสริมใหผูถือหุนได ใชสิทธิของตนตามสิทธิของผูถือหุน ไดแก การซื้อขาย
หรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ โดยการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา ผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัท

2.

การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาผูถือหุนทุกรายมีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม และมีนโยบาย
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนทุกกลุม รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุมผูถือหุน โดยไดกำหนดนโยบายการ
จัดประชุมผูถือหุนในเรองสิทธิและความเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ การเสนอชอบุคคล
ความครบถวนเพียงพอของหนังสือเชิญประชุมและการเปดเผยขอมูล ตลอดจนสถานที่จัดประชุมวันและเวลาที่จัดประชุม
ไวอยางชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมใหเปนไปตาม
นโยบายดังกลาว และแนวทางปฏิบัติที่ดีของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 บริษัทไดจัดการประชุมเมอวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ หองประชุม
ของอาคารสินสาธรทาวเวอร ชัน้ 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยไดดำเนินการ
จัดประชุมสามัญผูถือหุนตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
กอนการประชุมผูถือหุน
1)

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอชอบุคคลเพอรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ สำหรับ
การประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2564 เปนการลวงหนา ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอชอบุคคลเพอรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มายังบริษัทแตอยางใด

2)

เผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนากอน
วันประชุมไมนอยกวา 30 วัน โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เมอวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งมีขอมูลในเรองดังนี้
(1) วัน เวลา สถานที่จัดประชุม (2) วาระการประชุม ซึ่งระบุวัตถุประสงค เหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ
พรอมทั้งขอมูลประกอบการพิจารณาอยางครบถวน (3) วิธีปฏิบัติ เอกสารหลักฐานแสดงตน และการลงทะเบียน
เพอเขารวมประชุม (4) ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน (5) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
ข และ ค (6) ขอมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และ (7) แผนที่สถานที่จัด
การประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ โดยไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนทางไปรษณีย
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน พรอมทั้งไดประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพรายวัน
ติดตอกัน 3 วัน และลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

วันประชุมผูถือหุน
บริษัทไดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุม เปนอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท ซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีการคมนาคมสะดวก กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมปเพออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มาประชุม
ทั้งที่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไดจัดใหประธานกรรมการเปนผูแจงรายละเอียดของ
องคประชุม และเลขานุการบริษัททำหนาที่อธิบายวิธีการลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน
และเปดเผยผลการนับคะแนนในแตละวาระ รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม
และเพียงพอ
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 มีคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทั้งหมดจำนวน 12 ทาน
โดย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน พรอมทั้งผูบริหาร
สูงสุดดานการเงินของบริษัท (CFO) เลขานุการบริษัท และผูสอบบัญชีของบริษัท ไดเขารวมในการประชุมครั้ง
ดังกลาว นอกจากนี้ยังจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเขารวมประชุมเปนผูสังเกตการณการประชุม การลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียง ใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท
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หลังวันประชุมผูถือหุน
บริษัทไดเผยแพรมติที่ประชุมผูถือหุนผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน และไดจัดทำบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งระบุถึงรายชอกรรมการที่เขารวมประชุม
วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม พรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึง
คำถามและคำชี้แจงระหวางการประชุม ทั้งนี้ บริษัทไดนำสงรายงานการประชุมและเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซต
ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยเผยแพรเมอวันที่ 20 เมษายน 2564
การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถือหุน
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุม
สามัญผูถือหุน คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยมีนโยบายไมสนับสนุนการดำเนินการที่มี
ลักษณะละเมิดทรัพยสินทางปญญา อาทิ การใชงานซอฟตแวร ใดๆ ในระบบงานของบริษัท ตองไดรับอนุญาตและมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น และหามมิใหพนักงานติดตั้งซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เปนตน
การตอตานการคอรรัปชัน
นโยบายตอตานการคอรรัปชัน
บริษัทตระหนักวาการคอรรัปชันสงผลรายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เปนการกระทำ
ทางธุรกิจที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชอเสียงของบริษัททั้งดานจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการแขงขัน และไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ขาดความเชอมั่นตอองคกร บริษัทจึงถือเปนหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคล
ที่มีสวนรวมกับการแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับ ไมวาทางตรงหรือทางออมจากการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ และพรอม
ที่จะรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม สอมวลชน และองคกรระหวางประเทศ เพอแสดงความมุงมั่นในการตอตาน
การคอรรัปชันทุกรูปแบบ
คณะกรรมการบริษทั จึงไดมมี ติอนุมตั นิ โยบายและมาตรการตอตานการคอรรปั ชันของบริษทั โดยใชแนวทางของหนวยงาน
ทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” เพอถือเปนหลักปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการดังกลาว
ไดมีการเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com/นักลงทุนสัมพันธ/การตอตานคอรรัปชัน)
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กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน
บริษัทไดจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชันเพอใชเปนแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานการคอรรัปชัน โดยมีวัตถุประสงคเพอเสริมสรางจริยธรรม มาตรการปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชันทั่วทั้งองคกรและ
นำไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร

หลักการดำเนินธุรกิจ / การบริหารและหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง

การประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชัน

กระบวนการสำหรับ
ตอตานการคอรรัปชัน

การทบทวน ติดตาม

นโยบาย และการพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชัน

การติดตอสื่อสาร

การสรางวัฒนธรรมองคกร / เพิ่มความตระหนัก / ชองทางการรองเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันความเสี่ยงจากการคอรรัปชัน
บริษัทไดจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชัน ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ดานการคอรรปั ชัน ตัง้ แตการระบุความเสีย่ งซึง่ กำหนดโดยกระบวนการหลักทีม่ คี วามเสีย่ งตอการคอรรปั ชัน การประเมินความเสีย่ ง
การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงดานการคอรรัปชันครอบคลุม 4 รูปแบบ ดังนี้
1.

การใหหรือรับสินบน

2.

การใหหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชนอน

3.

การชวยเหลือทางการเมือง

4.

การบริจาคเพอการกุศล การสาธารณประโยชน และเงินสนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชัน
1.

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชัน
กำกับดูแลใหมรี ะบบทีส่ นับสนุนการตอตานการคอรรปั ชันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพอใหมน่ั ใจวาฝายจัดการตระหนักถึงความสำคัญ
และไดนำไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร

2.

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และ
สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชัน
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3.

ฝายจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบ การสงเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพอใหมั่นใจวา
พนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชัน รวมทั้งทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ เพอใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ขอบังคับและขอกำหนด
ของกฎหมาย

4.

ผูตรวจสอบภายในอิสระ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ เพอใหมน่ั ใจวามีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชัน
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรองคอรรัปชันไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

6.

บริษทั ยอย ตัวแทนทางธุรกิจ หรือลูกจางของบริษทั ทีบ่ ริษทั มีอำนาจควบคุม ตองยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชันของบริษัท

การฝกอบรมการตอตานการคอรรัปชัน
บริษทั สงเสริมใหมกี ารฝกอบรมกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ใหมคี วามรูค วามเขาใจและปฏิบตั ไิ ดถกู ตองตาม
นโยบายภาคบังคับของโครงการ “ตอตานการคอรรัปชัน” ดังตอไปนี้
1.

คณะกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ไดเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรปั ชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives) รวมกับคณะกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ในกลุม ธนชาต โดยไดรบั เกียรติ
จาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผูอำนวยการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเปนวิทยากร

2.

พนักงานระดับผูจัดการ ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Managers

3.

พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไดศึกษาแนวทางปฏิบัติผานคูมือตอตานการคอรรัปชัน และการประชาสัมพันธของบริษัท
รวมทั้งมีการใหพนักงานทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชัน เปนประจำทุกป

โครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต”
ตามที่บริษัทไดลงนามเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตเมอวันที่
18 เมษายน 2557 และไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชัน เพอเขาสูกระบวนการ
ขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมฯ จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
ทุจริตแลวนั้น
เมอวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต มีมติใหการรับรอง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action
Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัทในกลุมธนชาต รวม 10 บริษัท โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทไดรับจะมีอายุ 3 ป
นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
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ในป 2560 บริษัทไดดำเนินการยื่นตออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC
กำหนด จนกระทั่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
ประจำไตรมาส 2/2560 มีมติใหการรับรองตออายุ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัทในกลุมธนชาต
รวม 14 บริษัท
เมอวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รับมอบใบประกาศรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Against
Corruption หรือ CAC) ในงานประชุมระดับชาติวาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตครั้งที่ 8
(Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption “Bright spot : Lighting the way to
a corruption free society”) ณ หองนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

สำหรับในป 2563 บริษทั ไดดำเนินการยนตออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขัน้ ตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด
โดยที่ประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ประจำไตรมาส 3/2563 มีมติใหการรับรอง
บริษัทในการตออายุการเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action Against
Corruption หรือ CAC) ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 30 กันยายน 2566
นอกจากนี้ บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดลงนามเขารวมประกาศ
เจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต และไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการตอตานการคอรรัปชัน เพื่อเขาสูกระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมฯ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต มีมติใหการรับรองบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร
จำกัด เขาเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action Against Corruption
หรือ CAC) ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
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ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศและรณรงคนโยบาย No Gift ใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน และไดสงจดหมายขอความรวมมือ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชันในการงดการใหหรือรับของขวัญและของกำนัลตางๆ ใหแกคูคา ลูกคา และตัวแทนธุรกิจ
เพอแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และใหความสำคัญในการตอตานคอรรัปชันทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงและทางออม

การรับแจงขอมูล เบาะแส และขอรองเรียน
บริษทั เปดโอกาสใหลกู คา พนักงาน และผูม สี ว นไดเสีย สามารถแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน เมอพบเห็นเหตุการณ
หรือไดรับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดจรรยาบรรณ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือทุจริตคอรัปชัน ซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

2.

บริษัทกำหนดใหมีชองทางการแจงขอมูล เบาะแส และขอรองเรียน ดังนี้
(1)

แจงโดยตรงที่ ประธานกรรมการ

(2)

แจงโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ

(3)

แจงโดยตรงที่ กรรมการผูจัดการ

(4)

แจงโดยตรงที่ หัวหนางานตรวจสอบภายใน

(5)

แจงโดยตรงที่ ผูบังคับบัญชา

(6)

แจงผานชองทางการติดตอหรือเว็บไซตของบริษัทที่ http://www.ratchthani.com

เมอผูรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียนพิจารณาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงแลวพบเหตุอันควรเชอไดวา เกิด
เหตุการณดังกลาวขึ้นจริง จะดำเนินการแกไขปญหาหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นเปนการเรงดวน ในกรณีที่เหตุดังกลาวเกินกวา
ขอบเขตอำนาจที่จะกระทำได จะรายงานตอผูบังคับบัญชาลำดับถัดไปเพอพิจารณาสั่งการ

3.

บริษัทกำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการสอบสวนขอเท็จจริงพิจารณาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงอยางเปนธรรม
ซึ่งเมอไดขอยุติแลวจะรายงานตอคณะกรรมการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของ พรอมทั้งแจงผลการสอบสวนและการแกไข
ปญหาดังกลาวกลับไปยังผูรองเรียนหรือผูที่ไดรับผลกระทบ

4.

บริษัทกำหนดใหมีการเยียวยาผูเสียหายหรือไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษ
ทางวินัยกับผูกระทำผิดตามที่กำหนดไว ในระเบียบขอบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะรวมกันพิจารณากำหนดมาตรการปองกันและบรรเทาความเสี่ยงที่อาจทำใหเกิดเหตุการณขึ้นซ้ำในอนาคต
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5.

บริษัทกำหนดกลไกในการใหความคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับบริษัทในการแจงขอมูล ขอรองเรียน และเบาะแส
เพอใหเกิดความเชอมั่นวาการกระทำดังกลาวจะไมทำใหผูแจงไดรับความเดือดรอนและเสียหาย ดังนี้
(1)

บริษัทจะปกปดขอมูลผูเสียหาย ผูที่ไดรับผลกระทบ หรือผู ใหขอมูลเบาะแสไวเปนความลับ โดยจำกัดการเขาถึง
ขอมูลเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอเท็จจริงเทานั้น

(2)

บริษัทจะไมใหผลทางลบตอผูแจงขอมูล แมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(3)

กรณีผูเสียหาย ผูที่ไดรับผลกระทบ หรือผู ใหขอมูลเบาะแส พบวาตนเองไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิด
ความเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได

(4)

กรณีพบวามีกรรมการ ผูบ ริหาร หรือพนักงาน ปฏิบตั ติ อ บุคคลอนดวยวิธกี ารที่ไมเปนธรรมหรือกอใหเกิดความเดือดรอน
เสียหาย อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอนนั้นไดแจงขอมูล เบาะแส รองเรียน หรือปฏิเสธการคอรรัปชัน ใหถือวา
เปนการกระทำผิดทางวินัย

ในป 2564 บริษัทไดรับการแจงขอมูล เบาะแส และขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสียในประเด็นตางๆ ซึ่งไดดำเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริง ดำเนินการแกไข วิเคราะหสาเหตุและกำหนดมาตรการปองกันการเกิดเหตุการณซ้ำ รวมถึงรายงานตอ
คณะกรรมการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่กำหนด (Service Level Agreement : SLA) รายละเอียดดังนี้
ประเด็นการแจงขอมูล
เบาะแส และขอรองเรียน

เรองที่ ไดรับ

เรองที่อยูระหวาง
การตรวจสอบ/แกไข

เรองที่ ไดขอยุติแลว

1. การละเมิดกฎหมาย

-

-

-

2. การละเมิดจรรยาบรรณ

-

-

-

3. การละเมิดสิทธิมนุษยชน

-

-

-

4. การทุจริตคอรรัปชัน

-

-

-

5. การละเมิดดานแรงงาน

-

-

-
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
การควบคุมภายใน
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการควบคุมภายในทีด่ ี
ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเปนเครองมือในการบริหารจัดการไปสูเปาหมายของบริษัทตามที่วางไว ซึ่งบริษัทไดนำ
แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)
มาประยุกต ใช ในการดำเนินงานการบริหาร โดยสรุปไดดังนี้

1.

สภาพแวดลอมภายในองคกร
•

คณะกรรมการและฝายจัดการไดกำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพอใหคณะกรรมการบริษัท
ฝายจัดการและพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

•

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ รอยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ซึ่งสูงกวาที่กฎหมายกำหนด ทำใหมีความเปนอิสระจากฝายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจใน
ระบบการควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิผล

•

คณะกรรมการและฝ ายจั ด การ ได จ ั ดวางโครงสรา งสายการบัง คับ บัญ ชาและหนา ที ่ ค วามรับ ผิ ด ชอบตาม
ความเหมาะสมและมีการแบงแยกหนาที่เพอใหการควบคุมภายในที่ดีเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนด

2.

การประเมินความเสี่ยง
•

บริษัทไดมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการกระทำที่
ไมเหมาะสม

•

บริษัทไดมีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานขอมูลทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและกำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับไดเพอใหเหมาะสมและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ

3.

กิจกรรมการควบคุม
•

บริ ษ ั ท ได ม ี ก ารจั ด กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในสำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งที ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ให อ ยู 
ในระดับที่ยอมรับได ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงปองกัน ไดแก การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงขอมูล
และขอมูลสารสนเทศในแตละระดับ การใหอำนาจในการปฏิบัติงานและรายการคาอยางเหมาะสม การควบคุม
ทางกายภาพของทรัพยสินของบริษัท เปนตน

•

บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความตอเนองทางธุรกิจ (Business Continuity Policy)
ซึ่งรวมถึงสถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถควบคุมได และมีการทดสอบแผนดังกลาวอยางสม่ำเสมอ เพอใหมั่นใจ
ไดวาบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนอง
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4.

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
•

บริษัทไดนำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง ครบถวนและทันเวลาเพอใชเปนขอมูลประกอบ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

•

บริษัทมีชองทางสอสารเรองตางๆ จากฝายจัดการไปยังพนักงานผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและกระดาน
ประกาศสวนกลาง เพอใชแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางพนักงาน

•

บริษัทไดกำหนดชองทางการแจงเบาะแสการกระทำทุจริตและคอรรัปชัน เพอใหสอดคลองกับนโยบายตอตาน
คอรรัปชันซึ่งบริษัทไดผานการรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตผาน
ทางเว็บไซตของบริษัท

5.

การติดตามและประเมินผล
•

บริษทั ไดมกี ารประเมินในประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญและติดตามผลอยางตอเนองเปนประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ผานทางผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท

•

บริษัทไดกำหนดใหฝายจัดการดำเนินการชี้แจงขอบกพรองจากการประเมินผลของผูตรวจสอบภายในอิสระ
ของบริษัทและกำหนดแนวทางแกไขใหเหมาะสมและทันเวลา

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอและเหมาะสม

การตรวจสอบภายใน
บริษทั ไมมหี นวยงานตรวจสอบภายในบริษทั แตไดจดั ใหมผี ตู รวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหนาทีแ่ ละรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานตอกรรมการผูจัดการในดานงานบริหารของหนวยงาน
บริษัทไดมอบหมายใหหัวหนาสายงานตรวจสอบ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ
ของบริษัท และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน เพอใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
ตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) นอกจากนี้แผน
การตรวจสอบภายในประจำปตองเสนอและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชหลักเกณฑการตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายใตแนวปฏิบัติดานการควบคุมภายใน
ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายให
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
ในป 2563 และป 2564 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น เห็นวามีความสมเหตุสมผล โดยเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเปนรายการมี
เงอนไขการคาโดยทั่วไป ยกเวนรายการที่ไมใชธุรกิจปกติ ก็ ไดเปดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวแลว รายละเอียดของรายการระหวางกันเปนดังนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทใหญของกลุมบริษัท

ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเปนหลัก

บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

บริษัทยอย

ธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัยและประกันชีวิต

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)

มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ

ธุรกิจประกันภัย

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ

ธุรกิจประกันภัย

บริษัท หลักทรัพยธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือ

ธุรกิจหลักทรัพย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มีผูถือหุนรวมกัน
ธนาคารพาณิชย
(เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
(เปลี่ยนชอจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)

มีผูถือหุนรวมกัน

ธนาคารพาณิชย

เงินกูยืมและยอดคงคางอน จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ยอดคงคาง (หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

รายการ
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
หุนกูระยะยาว
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจาหนี้อน
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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409,283

939,594
-

700,000

1,000,000
-

2,000,000

-

243,000
-

243,000
455,000
120,000

-

681

ยอดคงคาง (หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

รายการ
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

1,878
301

1,878
4,174
1,054
64
-

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจ

สำหรับป (หนวย : พันบาท)

นโยบายการกำหนดราคา

2564

2563

ดอกเบี้ยจาย

8,215

5,807

คาบริการจาย

1,200

-

ดอกเบี้ยรับ

2,617

9,535

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป

ดอกเบี้ยจาย

2,384

17,038

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

คาธรรมเนียมธนาคารจาย

2,988

6,738

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

คาบริการจาย

1,379

3,154

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ความจำเปน /
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
อัตราทีต่ กลงกันตามสัญญาและตามทีก่ ำหนด เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ในหนังสือชี้ชวน
ปกติทว่ั ไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทว่ั ไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ

1,696

-

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป

ดอกเบี้ยจาย

24,592

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

คาธรรมเนียมธนาคารจาย

2,137

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

คาบริการจาย

1,485

-

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทว่ั ไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

(หนวย : พันบาท)
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รายการธุรกิจ

สำหรับป (หนวย : พันบาท)
2564

นโยบายการกำหนดราคา

2563

ความจำเปน /
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย

-

252

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

6,232

15,306

อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

-

351

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

3,805

อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

1,323

อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

30

อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคา
ปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รายการดังกลาวไดมกี ารกำหนดเงอนไขโดยคำนึง
ถึ ง ราคาตลาด ซึ ่ ง ได ผ  า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
คาเบี้ยประกันภัยจาย

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย

1,790

บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คาธรรมเนียมจาย

785

ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

-
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ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหวางกันในปจจุบันนั้นเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติ และเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจำเปนและสมเหตุสมผล โดยคาตอบแทนไดมี
การกำหนดเงอนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือตนทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ คาเชาจาย โดยตนทุนดังกลาวเปนตนทุน
ประมาณการจากการคาเชาบวกดวยอัตรากำไรที่ไดกำหนดซึง่ เปนไปตามราคาตลาดและอางอิงไดทว่ั ไป ซึง่ เปนอัตรากำไรทีเ่ หมาะสม
ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนตนทุนและอัตรากำไรดังกลาวเปนประจำทุกป โดยบริษัทนำเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
หรือผูถือหุนเเลวแตกรณี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ในสวนของรายการที่เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
เชน คาธรรมเนียมธนาคารจาย เปนตน บริษทั จะกำหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาทัว่ ไป ซึง่ เปนราคาตลาดที่ใชกบั
ลูกคาทัว่ ไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงตนทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงบวกกำไรซึง่ เปนไปตามราคาตลาดและอางอิงไดทว่ั ไป ซึง่ เปนอัตราทีเ่ หมาะสม
ในสวนของรายการระหวางกันอน บริษัทจะกำหนดเงอนไขตามลักษณะการคาทั่วไปอางอิง โดยใชราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป
ซึง่ จะตองเปนราคาและเงอนไขทีเ่ หมาะสม ทัง้ หมดนัน้ เพอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอบริษทั และผูถ อื หุน ทัง้ นี้ บริษทั ตองดำเนินการ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีหรือผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ พิจารณาใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมตั ริ ายการระหวางกันนัน้ และ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพอพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันและการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทในอนาคต
ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.21/2551 เรอง หลักเกณฑ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม กําหนดใหการทำรายการ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามความหมายที่กฎหมายกำหนดไว อันไดแก รายการระหวางบริษัท กับกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแต เปนธุรกรรมที่ไดรับยกเวนอาทิเชน ธุรกรรมที่เปน
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ูชนจะพึงกระทำกับคูส ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคา
ทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเปนกรรมการ ผูบ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วของแลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา
(Fair and at arm’s length) ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว
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ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมอวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติหลักการในการทำขอตกลงทาง
การคาที่มีลักษณะเปนธุรกรรมระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน เพอใหสอดคลองกับที่กฎหมายบัญญัติดังที่ไดกลาวถึงขางตน
โดยมีหลักการดังนี้ “ใหฝายจัดการสามารถทำธุรกรรม หรือรายการ หรือขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะเปนรายการระหวาง
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามความหมายที่กำหนดไว ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ธุรกรรม
หรือรายการ หรือขอตกลงดังกลาว ใหเปนไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียว
กัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
(“รายการที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการดำเนินมาแลวอยางตอเนอง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยใหฝายจัดการสามารถกำหนดกรอบระเบียบเพอเปนแนวทางในการดําเนินงานและจัดทำรายงานสรุปการทำรายการดังกลาว
ใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบภายในเวลาอันสมควร”
ดังนั้น การเขาทำรายการระหวางกัน และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทในอนาคตจะตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการ
ในการทำรายการที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไปซึ่งเปนธุรกรรมระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามที่ ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำกัด (มหาชน) ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย
กรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณเพียงพอในการทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
จำนวน 5 ทาน ประกอบดวย ดร.ถกล นันธิราภากร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวทิ ย อรุณานนทชยั นายวราวุธ วราภรณ
ดร.นารี บุญธีรวร และนายสุรพล สติมานนท เปนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน ไมไดดำรงตำแหนงเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถวน
เปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจใหทำการกำกับดูแลและสอบทานขอมูลตางๆ ของบริษัทที่เกี่ยวของกับการรายงานและการเปดเผย
ขอมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวของ และรวมถึง
การสงเสริมใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 100
โดยทำการประชุมรวมกับผูส อบบัญชีรบั อนุญาต ผูต รวจสอบภายในของบริษทั ฝายจัดการ ผูบ ริหารระดับสูงจากกลุม งานทีเ่ กีย่ วของ
เพอพิจารณาสอบทานขอมูลจากงบการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั รับฟงคำชีแ้ จงและใหขอ เสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอ
ความถูกตอง ความครบถวน และเชอถือไดของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองคกร
ซึ่งผลจากการประชุมในแตละครั้ง จะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพอรับทราบและดำเนินการปรับปรุง
ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปของบริษัท โดยหารือ
รวมกับผูส อบบัญชีและผูบ ริหารสายงานบัญชีและการเงิน เพอใหมน่ั ใจวางบการเงินจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และกฎหมายที่เกี่ยวของ มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชอถือได
พรอมทั้งใหขอสังเกตและรับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัท นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการของบริษัทเขารวมประชุม เพอปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และ
การแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี รวมทั้งผูสอบบัญชีไดรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาในทุกประเด็นแลว

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชัน และพิจารณาใหบริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน มีการหารือ
กับผูตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสม
ของบุคลากรและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแกไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอยางตอเนอง เพอนำไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมายหรือขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพอใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือ
ขอกำหนดอนที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพอใหมั่นใจไดวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาวโดยครบถวน

การบริหารความเสี่ยง
ในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ขององคกรโดยรวมและไดพิจารณา
และนำเสนอปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญตอคณะกรรมการบริษัท

ผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคัดเลือก เสนอแตงตัง้ และเสนอคาตอบแทนผูส อบบัญชี ประจำป 2564 โดยคำนึงถึง
คุณสมบัติ ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูสอบบัญชีและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบได พ ิจ ารณาและสอบทานการทำรายการที่ เ กี ่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที ่ อาจมี ค วามขัด แยง
ทางผลประโยชน โดยพิจารณาภายใตความจำเปน ความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลรวมถึงขอกำหนดตางๆ
ตามที่ไดรับขอมูลจากบริษัท กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพออนุมัติการทำรายการดังกลาว

การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพอให
มั่นใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดมีการจัดทำรายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
อยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
การกำกับดูแลใหการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการดูแลใหผูสอบบัญชีปฏิบัติ
หนาที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินไดอยางเปนอิสระ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ใหมีการดำเนินการดวยความโปรงใส สมเหตุสมผลและการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ

(ดร. ถกล นันธิราภากร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
และงบการเงิ น เฉพาะกิจการของบริ ษัท รวมถึงสารสนเทศ การเป ดเผยข อมู ลและการนำเสนอทางการเงิ นที ่ ปรากฏใน
รายงานประจำป 2564 โดยงบการเงินดังกลาวไดจดั ทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชนโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสม
ซึ่งถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และการใชดุลยพินิจและประมาณการตามความจำเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้ง
มีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็น
อยางไมมีเงอนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได ใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อยางตอเนอง เพอใหการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชอถือ รวมถึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสม เพอใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท ตลอดจนเพอ
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญในการนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเพอทำหนาที่
สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรองตางๆ ดังกลาวไดปรากฏอยูในรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว ในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูในระดับทีน่ า พอใจและการตรวจสอบภายใน
สามารถสรางความเชื่อมั่นไดอยางมีเหตุผลวางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของกิจการ
สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชอถือไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย (กลุม บริษทั ) ซึง่ ประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง การเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน รวม
และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนด
จรรยาบรรณของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจา
ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอนๆ ตามทีร่ ะบุในขอกำหนดนัน้ ดวย ขาพเจาเชอวาหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า พเจาไดรบั
เพียงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 1.2 และขอ 7.1 จากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคสวน สถานการณดังกลาว อาจนำมา
ซึ่งความไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุมบริษัท จากผลกระทบของสถานการณดังกลาว
กลุมบริษัทจึงไดจัดทำงบการเงินโดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรอง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ ให
ความชวยเหลือลูกหนีท้ ่ีไดรบั ผลกระทบจากสถานการณ ทีส่ ง ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ทีป่ ระกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงอนไขตอกรณีนี้แตอยางใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรองสำคัญในการตรวจสอบคือเรองตางๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับงวดปจจุบนั ขาพเจาไดนำเรองเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรองเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ ไดกลาวไว ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรองเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพอตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
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ในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ ไดรวมวิธกี ารตรวจสอบสำหรับเรองเหลานีด้ ว ย ได ใชเปนเกณฑ ในการแสดง
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
เรองสำคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรองมีดังตอไปนี้

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
ตามทีก่ ลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 7 และ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม บริษทั มีลกู หนี้ ตามสัญญา
เชาซื้อและสัญญาเชาการเงินเปนจำนวน 47,911 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 97 ของยอดสินทรัพยรวม) และคาเผอผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนจำนวน 1,485 ลานบาท ซึ่งเปนจำนวนที่มีสาระสำคัญ อยางมากตองบการเงิน ในการคำนวณ
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น บริษัทฯไดพิจารณาแบบจำลองเพอคำนวณคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น ซึ่งแบบจำลองดังกลาวมีความซับซอนและตองอาศัย ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญจากผูบริหารในการพัฒนา
แบบจำลอง รวมถึงการระบุเงอนไขการประเมินการเพิม่ ขึน้ ในความเสีย่ งดานเครดิตของลูกหนีน้ บั ตัง้ แตการรับรูร ายการเมอเริม่ แรก
คาความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะ ผิดนัดชำระหนี้ รอยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมอลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตอจำนวนเงิน
ของยอดหนี้ ประมาณการยอดหนี้เมอลูกหนี้ผิดนัดชำระ การคำนวณคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
การเลือกขอมูลการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช ในแบบจำลอง และการปรับปรุงสวนเพิ่มจากการบริหารจัดการ
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเนองจากขอจำกัดของแบบจำลอง
ดวยความมีสาระสำคัญและการที่ผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณการดังกลาว ขาพเจาจึงใหความสำคัญ
กั บ การตรวจสอบความเพี ย งพอของค า เผื ่ อ ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที ่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ ้ น ของลู ก หนี ้ ต ามสั ญ ญาเช า ซื ้ อ และ
สัญญาเชาการเงิน
ขาพเจาไดศึกษา ทำความเขาใจ ประเมินและสุมทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ
กระบวนการปลอยสินเชอ การรับชำระหนี้ การประเมินคาความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ รอยละของความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นเมอลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตอยอดหนี้ และประมาณการยอดหนี้เมอลูกหนี้ผิดนัดชำระรวมถึงการคำนวณคาเผอผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ และสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ ขาพเจาไดประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจำลองผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
หลักเกณฑและเงอนไขที่กลุมบริษัทใช ในการประเมินการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต ซึ่งรวมถึงขอมูลที่ใช
ในการออกแบบ ประสิทธิภาพของแบบจำลองสำหรับกลุมลูกหนี้ที่สำคัญ และกระบวนการกำกับดูแลการพัฒนาแบบจำลอง
โดยการสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจำลอง สุมทดสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลที่นำมาใชพัฒนา
แบบจำลอง ประเมินวิธีการคำนวณและขอสมมติฐานที่ใช ในการคำนวณ ทั้งนี้ ขาพเจาไดประเมินความสมเหตุสมผลของปจจัย
ทางเศรษฐศาสตรมหภาค และความนาจะเปนถวงน้ำหนักของสถานการณที่แตกตางกันและความเหมาะสมของการปรับปรุงสวน
เพิ่มจากการบริหารจัดการ อีกทั้งเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเมิน
ความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ขาพเจาไดตรวจสอบคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยการสุมทดสอบการจัดกลุมลูกหนี้
และทดสอบการคำนวณคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการทดสอบ
ความครบถวนของขอมูลที่นำมาใช ในการคำนวณคาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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การรับรูรายไดดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินที่รับรู ในป 2564 จำนวน 3,430 ลานบาท
(คิดเปนรอยละ 81 ของรายไดรวม) กลุม บริษทั รับรูร ายไดดอกเบีย้ ดวยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ทจริง ซึง่ รายไดดอกเบีย้ ดังกลาวเกิดจา
กธุรกรรมการปลอยสินเชอที่มีรายการจำนวนมากและมีลูกคาจำนวนมากราย ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบวา
รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชอไดรับรูดวยมูลคาที่ถูกตองตามที่ควร และในระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ขาพเจาไดศึกษา ทำความเขาใจ ประเมินและสุมทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการปลอยสินเชอ กระบวนการรับรูร ายไดดอกเบีย้ การรับชำระเงิน และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของ
โดยการสอบถามผูบ ริหาร ทำความเขาใจและประเมินวิธกี ารทีผ่ บู ริหารใช รวมทัง้ สุม ทดสอบความถูกตองของขอมูลและการคำนวณ
นอกจากนี้ ขาพเจาไดสุมตรวจสอบสัญญาเงินใหสินเชอ เพอตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชา
การเงินและการรับรูรายไดวามีการรับรูรายไดเปนไปตามเงอนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เพอให
สอดคลองกับนโยบายการรับรูร ายไดและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และขาพเจาไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลบัญชีรายไดดอกเบี้ย และสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผานใบสำคัญทั่วไป

ขอมูลอื่น
ผูบ ริหารเปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอน ซึง่ รวมถึงขอมูลทีร่ วมอยูในรายงานประจำปของกลุม บริษทั (แตไมรวมถึง งบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอนและขาพเจาไมได ใหขอสรุปในลักษณะการให ความเชอมั่น
ในรูปแบบใดๆตอขอมูลอนนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอนนัน้ มี ความขัดแยง
ที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอนแสดงขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมอขาพเจาไดอานรายงานประจำปของกลุมบริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูล ที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาจะสอสารเรองดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพอให มีการดำเนินการแกไข
ที่เหมาะสมตอไป

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผู  บ ริ ห ารมี ห น า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำและนำเสนองบการเงิ น เหล า นี ้ โ ดยถู ก ต อ งตามที ่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพอใหสามารถจัดทำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
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ในการจัดทำงบการเงิน ผูบ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม บริษทั ในการดำเนินงานตอเนอง การเปดเผย
เรองที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนองในกรณีที่มีเรองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนอง
เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนองอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ กลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อให ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานข
องผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชอมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชอมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมอคาดการณอยาง
สมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
•
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก
การทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ตอบสนองต อ ความเสี่ ย งเหล า นั้ น
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยง
ที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสม
กับสถานการณ แต ไม ใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุมบริษัท
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ
•
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทใน การดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึง
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไปขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจาอยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได
•
ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
•
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายใน
หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาได ใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ
ความเปนอิสระและไดสอสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรองอน ซึ่งขาพเจาเชอวา
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพอปองกันไมให
ขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรองทัง้ หลายทีส่ อสารกับผูม หี นาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพจิ ารณาเรองตาง ๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ดุ ใน การตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรองสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรองเหลานี้ ไว ในรายงานของผูสอบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรองดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณาวา
ไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ การกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสอสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ศรัญญา ผลัดศรี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้อน
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซื้อที่ยังไมไดรับใบกำกับภาษี
สินทรัพยหมุนเวียนอน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอจำกัดในการเบิกใช
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน
ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสิทธิการใช - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6

2564

476,222,151

2563

1,043,794,649

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

253,636,722

867,595,830

7.1

17,985,276,348 17,724,120,201 17,985,276,348 17,724,120,201

8.1

218,532,668
237,817,536
218,532,668
237,817,536
81,269,120
75,591,780
68,049,096
65,148,267
98,317,408
67,307,160
98,317,408
67,307,160
92,847,656
52,627,807
92,847,579
52,627,807
7,777,979
8,642,674
7,097,746
8,115,489
18,960,243,330 19,209,901,807 18,723,757,567 19,022,732,290

12

2,000,000

2,000,000

-

-

7.1

29,386,215,547 28,334,302,842 29,386,215,547 28,334,302,842

8.1

321,006,791
451,719,886
321,006,791
451,719,886
187,572
187,572
3,999,700
3,999,700
19,326,498
19,326,498
19,326,498
19,326,498
66,994,863
80,191,139
66,341,252
79,220,970
12,824,541
20,386,106
12,824,541
20,386,106
31,800,995
22,984,697
31,662,179
22,779,449
421,586,988
375,560,584
421,450,508
375,443,055
1,455,776
1,449,775
1,445,775
1,439,776
30,263,211,999 29,308,109,099 30,264,272,791 29,308,805,854
49,223,455,329 48,518,010,906 48,988,030,358 48,331,538,144

10
13
14
15.1
16
17.1
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

145

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

19

กิจการที่เกี่ยวของกัน

700,000,000

1,000,000,000

700,000,000

1,000,000,000

8,702,666,984

4,371,892,537

8,702,666,984

4,371,892,537

332,660,217

313,591,819

260,790,630

257,401,151

139,492,166

168,288,955

139,492,166

168,288,955

5,432,731

8,521,341

5,432,731

8,521,341

2,584,876,587

-

2,584,876,587

-

129,935,776

-

129,935,776

-

5,678,839,565

5,619,335,607

5,678,839,565

5,619,335,607

ภาษีเงินไดคางจาย

244,372,341

250,886,186

227,472,738

236,716,996

หนี้สินหมุนเวียนอน

259,871,982

225,023,428

257,564,762

222,851,194

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อน

20

ดอกเบี้ยคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

15.2

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

21

บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

22

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

18,778,148,349 11,957,539,873 18,687,071,939 11,885,007,781

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

15.2

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

21

กิจการที่เกี่ยวของกัน

6,805,209

11,219,250

6,805,209

11,219,250

1,994,758,570

7,589,976,848

1,994,758,570

7,589,976,848

50,000,000

-

50,000,000

-

112,837,105

817,026,597

112,837,105

817,026,597

บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

22

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

16,681,504,889 17,281,703,434 16,681,504,889 17,281,703,434
23

32,833,104

41,857,237

32,256,486

41,269,595

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

18,878,738,877 25,741,783,366 18,878,162,259 25,741,195,724

รวมหนี้สิน

37,656,887,226 37,699,323,239 37,565,234,198 37,626,203,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

24

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 5,663,030,175 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,030,175

5,663,028,199

5,663,028,199

5,663,028,199

5,663,028,199

319,888,163

319,888,163

319,888,163

319,888,163

557,500,000

471,500,000

557,500,000

471,500,000

5,026,140,661

4,364,262,505

4,882,379,798

4,250,918,277

ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 5,663,028,199 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

25

11,566,557,023 10,818,678,867 11,422,796,160 10,705,334,639

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

11,080

8,800

-

-

รวมสวนของผูถือหุน

11,566,568,103 10,818,687,667 11,422,796,160 10,705,334,639

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

49,223,455,329 48,518,010,906 48,988,030,358 48,331,538,144
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

กำไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ

3,384,915,558

3,466,925,734

3,384,915,558

3,466,925,734

45,332,965

48,818,799

45,332,965

48,818,799

379,536,304

316,167,100

178,612,481

161,936,429

-

-

112,922,532

113,265,891

รายไดอน

416,706,649

430,817,059

417,394,050

431,282,317

รวมรายได

4,226,491,476

4,262,728,692

4,139,177,586

4,222,229,170

คาใชจายในการขาย

182,500,516

187,893,608

182,500,516

187,893,608

คาใชจายในการบริหาร

402,116,483

349,719,127

381,002,727

336,978,851

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

585,900,273

337,912,215

585,900,273

337,912,215

รวมคาใชจาย

1,170,517,272

875,524,950

1,149,403,516

862,784,674

กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได

3,055,974,204

3,387,203,742

2,989,774,070

3,359,444,496

คาใชจายทางการเงิน

(913,212,540) (1,063,465,148)

(913,212,540) (1,063,465,148)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

2,142,761,664

2,323,738,594

2,076,561,530

2,295,979,348

(433,566,235)

(463,526,783)

(397,708,859)

(435,332,913)

1,709,195,429

1,860,211,811

1,678,852,671

1,860,646,435

1,752,072

4,798,588

1,646,289

4,646,763

(350,414)

(959,718)

(329,258)

(929,353)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสำหรับป

1,401,658

3,838,870

1,317,031

3,717,410

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

1,710,597,087

1,864,050,681

1,680,169,702

1,864,363,845

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดเงินปนผล

คาใชจาย

คาใชจายภาษีเงินได

17.2

กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน:
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได

17.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

การแบงปนกำไร:
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ

1,709,184,685

1,860,203,350

10,744

8,461

1,709,195,429

1,860,211,811

1,710,586,337

1,864,042,211

10,750

8,470

1,710,597,087

1,864,050,681

0.30
5,663,028,199

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย

1,678,852,671

1,860,646,435

1,680,169,702

1,864,363,845

0.40

0.30

0.40

4,621,196,780

5,663,028,199

4,621,196,780

การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
กำไรตอหุน

27

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
จำนวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
ทุนออกจำหนาย
สวนเกินมูลคา
และชำระ
หุนสามัญ
เต็มมูลคาแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

กำไรสะสม
จัดสรรแลว
- สำรอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวมสวนของ
ผูถือหุน
ของบริษัทฯ

สวนไดเสีย
ที่ ไมมีอำนาจ
ควบคุม
ของบริษัทยอย

รวม
สวนของผูถือหุน

3,775,353,450

319,888,163

378,000,000 3,197,776,638

7,671,018,251

8,825

7,671,027,076

กำไรสำหรับป

-

-

- 1,860,203,350

1,860,203,350

8,461

1,860,211,811

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสำหรับป

-

-

-

3,838,861

3,838,861

9

3,838,870

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

- 1,864,042,211

1,864,042,211

8,470

1,864,050,681

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง

-

-

-

-

-

(8,495)

(8,495)

1,887,674,749

-

-

-

1,887,674,749

-

1,887,674,749

จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)

-

-

93,500,000

(93,500,000)

-

-

-

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)

-

-

- (604,056,344)

(604,056,344)

-

(604,056,344)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,663,028,199

319,888,163

471,500,000 4,364,262,505 10,818,678,867

8,800 10,818,687,667

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

5,663,028,199

319,888,163

471,500,000 4,364,262,505 10,818,678,867

8,800 10,818,687,667

กำไรสำหรับป

-

-

- 1,709,184,685

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสำหรับป

-

-

-

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)

1,709,184,685

10,744

1,709,195,429

1,401,652

1,401,652

6

1,401,658

- 1,710,586,337

1,710,586,337

10,750

1,710,597,087

-

(8,470)

(8,470)

(86,000,000)

-

-

-

- (962,708,181)

(962,708,181)

-

(962,708,181)

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทยอยลดลง
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)

-

-

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)

-

-

5,663,028,199

319,888,163

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

86,000,000

557,500,000 5,026,140,661 11,566,557,023
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11,080 11,566,568,103

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนออกจำหนาย
สวนเกินมูลคา
และชำระ
หุนสามัญ
เต็มมูลคาแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

กำไรสะสม
จัดสรรแลว
- สำรอง
ตามกฎหมาย

ยังไมไดจัดสรร

รวม
สวนของผูถือหุน

3,775,353,450

319,888,163

378,000,000 3,084,110,776

7,557,352,389

กำไรสำหรับป

-

-

- 1,860,646,435

1,860,646,435

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสำหรับป

-

-

-

3,717,410

3,717,410

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

- 1,864,363,845

1,864,363,845

1,887,674,749

-

-

-

1,887,674,749

จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)

-

-

93,500,000

(93,500,000)

-

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(604,056,344)

(604,056,344)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,663,028,199

319,888,163

471,500,000 4,250,918,277 10,705,334,639

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

5,663,028,199

319,888,163

471,500,000 4,250,918,277 10,705,334,639

กำไรสำหรับป

-

-

- 1,678,852,671

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสำหรับป

-

-

-

1,317,031

1,317,031

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

-

-

- 1,680,169,702

1,680,169,702

จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25)

-

-

86,000,000

(86,000,000)

-

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 24)

-

-

-

(962,708,181)

(962,708,181)

5,663,028,199

319,888,163

ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,678,852,671

557,500,000 4,882,379,798 11,422,796,160

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสอมราคาและคาตัดจำหนาย
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเผอการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)
คาเผอการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชา
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
โอนกลับคาเผอการดอยคาของสินทรัพยอน - สำรองจายภาษีขาย
รายไดเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายทางการเงิน
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้อน
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อน
หนี้สินหมุนเวียนอน
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

2,142,761,664

2563
2,323,738,594

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,076,561,530

2,295,979,348

26,844,873
24,921,416
26,461,883
24,540,693
585,900,273
337,912,215
585,900,273
337,912,215
(137,093)
(137,093)
3,123,584
(38,069,888)
3,123,584
(38,069,888)
26,382
26,382
100,344
100,344
4,721,272
5,573,761
4,626,513
5,456,884
(2,771,815)
(2,771,815)
- (112,922,532) (113,265,317)
(3,430,248,523) (3,515,744,533) (3,430,248,523) (3,515,744,533)
913,212,540 1,063,465,148
913,212,540 1,063,465,148
246,178,590

66,578,175

57,629,461

(2,951,368,131)
143,985,690
(3,376,950)
584,558,822
(39,355,154)
139,426,779

1,667,614,089 (2,951,368,131)
(31,205,975)
143,985,690
(5,323,385)
(600,438)
810,429,147
584,558,822
(15,274,326)
(39,202,029)
30,739
139,426,779

1,667,614,089
(31,205,975)
(3,836,497)
810,429,147
(15,215,212)
30,737

19,068,398
34,848,554
(11,993,333)
(1,838,026,735)
3,728,233,978
(486,456,898)
1,403,750,345

(22,447,765)
3,389,479
12,843,394
34,713,569
(7,966,667)
(11,993,333)
2,607,850,875 (2,030,511,417)
3,818,592,242 3,728,233,978
(501,753,997) (453,289,828)
5,924,689,120 1,244,432,733

(28,708,540)
12,376,244
(7,966,667)
2,461,146,787
3,818,592,242
(476,369,108)
5,803,369,921

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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199,151,624

งบกระแสเงินสด (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปนผล

-

-

112,922,532

113,265,317

(711,570)

(7,690,812)

(711,570)

(7,671,098)

(13,082,817)

(8,619,300)

(13,082,817)

(8,619,300)

เงินสดรับจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

137,093

-

137,093

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

187,572

-

187,572

-

(13,469,722)

(16,310,112)

99,452,810

96,974,919

เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

3,951,065,543 (9,260,617,573)

เงินกูยืมระยะสั้นลดลง

3,951,065,543 (9,260,617,573)

-

(417,500,000)

-

(417,500,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว

1,993,989,995

6,952,892,090

1,993,989,995

6,952,892,090

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว

(5,000,000,000)

(50,000,000) (5,000,000,000)

(50,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกูระยะยาว
เงินสดจายคืนหุนกูระยะยาว

4,491,998,417 11,209,064,110

4,491,998,417 11,209,064,110

(5,620,000,000) (14,135,000,000) (5,620,000,000) (14,135,000,000)

เงินสดจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชา

(8,611,594)

(8,831,102)

(8,611,594)

(8,831,102)

-

1,887,674,749

-

1,887,674,749

เงินสดจายปนผล

(962,708,181)

(604,056,344)

(962,708,181)

(604,056,344)

เงินสดจายดอกเบี้ย

(803,578,831)

(867,332,493)

(803,578,831)

(867,332,493)

(8,470)

(8,495)

-

-

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

เงินสดจายปนผลสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,957,853,121) (5,293,715,058) (1,957,844,651) (5,293,706,563)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(567,572,498)

614,663,950

(613,959,108)

606,638,277

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป

1,043,794,649

429,130,699

867,595,830

260,957,553

476,222,151

1,043,794,649

253,636,722

867,595,830

-

-

618,692,654

683,484,230

618,692,654

683,484,230

1,108,943

415,265

1,108,943

415,265

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใชเงินสด
รับโอนทรัพยสินรอการขายจากลูกหนี้เพอชำระหนี้
สินทรัพยสิทธิการใช

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
โดยมีบริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด เปนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ และมีบริษัท ทุนธนชาต
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญของกลุมบริษัท ธุรกิจหลักของ
บริษัทฯคือใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและสินเชื่อลิสซิ่ง ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 77/35-36 ชั้น 11 ยูพี
อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคสวน สถานการณดังกลาวอาจนำมาซึ่งความไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดในอนาคตของกลุมบริษัท ซึ่งผลกระทบดังกลาวยังไมสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผลใน
ขณะนี้ ฝ า ยบริ ห ารของกลุ ม บริ ษั ท ติ ด ตามความคื บ หน า ของสถานการณ ดั ง กล า ว และประเมิ น ผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลคาของสินทรัพย ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง
การบริหารจัดการกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ทั้งนี้ ฝายบริหารไดใชประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นตางๆ
ในการประมาณการผลกระทบซึ่งตองมีการประมาณการอยางตอเนื่อง หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข อ กำหนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ลงวั น ที่
26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
ก)

ข)

ค)
ง)

งบการเงินรวมนี้ ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท
อารทีเอ็น อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด (“บริษัทยอย”) ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยและดำเนิน
ธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯถือหุนในอัตรารอยละ 100
บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือถือเปนบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผล
กระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได
บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอำนาจในการ
ควบคุมบริษัทยอยนั้นจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
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จ)
ฉ)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการ
เงินรวมนี้แลว
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
สวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุง
หรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ
งบการเงินของกลุมบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ดั ง กล า วได รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ให มี เ นื้ อ หาเท า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของกลุมบริษัทเชื่อวาการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ
งบการเงินของกลุมบริษัท

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้
ที่ ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราว
และใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง
ในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกหนี้อยางยั่งยืน) หรือมาตรการอื่นใด
ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปน
ประกัน ธุ ร กิ จสิ น เชื่ อส ว นบุ ค คลภายใตก ารกำกับ และกิจ การที่ ไ ม ไ ด อยู ภ ายใตก ารกำกั บ ดู แ ลของธนาคาร
แหงประเทศไทยเชน ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต และธุรกิจแฟคเตอริ่ง เปนตน
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีผลบังคับใชสำหรับกิจการที่ ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการใหความชวยเหลือลูกหนี้ดังกลาวระหวางวันที่ 1 มกราคม 2565
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและใหถือปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองสำหรับลูกหนี้ที่เขาตามลักษณะ
ซึ่งครอบคลุมถึงลูกหนี้ทุกประเภท คือ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ลูกหนี้รายยอย ดังนี้
ก) หากการปรับโครงสรางหนี้ ใหแกลูกหนี้เปนการกำหนดเงื่อนไขในการชวยลดภาระการจายชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ที่มากกวาการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอยางเดียว ใหถือปฏิบัติดังนี้
จั ด ชั้ น ลู ก หนี้ ที่ ยั ง ไม ด อ ยคุ ณ ภาพ (Non-NPL) เป น ชั้ น ที่ ไ ม มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สำคั ญ
ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันที โดยไมตองรอติดตามผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของการปรับโครงสรางหนี้ หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจาย
ชำระหนี้ในขอตกลงหรือสัญญาใหมไวชัดเจน และพิจารณาแลวเห็นวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาวได
จัดชั้นลูกหนี้ที่ดอ ยคุณภาพ (NPL) เปนชั้น Performing หรือ Stage 1 ได หากลูกหนี้สามารถ
ชำระเงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชำระเงิน
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
การใหสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเปนเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคลองใหลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่องในระหวางการปรับโครงสรางหนี้สามารถจัดเปนชั้น Performing หรือ Stage 1
ไดทันที หากพิจารณาแลวเห็นวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจายชำระหนี้ตามขอตกลง
หรือสัญญาใหมได
จั ด ชั้ น ลู ก หนี้ เ ป น ชั้ น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สำคั ญ ของความเสี่ ย งด า นเครดิ ต (Underperforming หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจำนวนวันคางชำระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ที่เกินกวา 30 วัน หรือ 1 เดือน นับแตวันถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือขอตกลง
ใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงใหมเปนอัตราคิดคำนวณมูลคาปจจุบันของสินเชื่อที่ปรับโครงสรางหนี้ ได
หากการปรับโครงสรางหนี้ทำใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการกระแสเงินสดที่
จะไดรับจากสินเชื่อนั้นแลว
ข) หากการปรับโครงสรางหนี้ ใหแกลูกหนี้เปนการขยายระยะเวลาเพียงอยางเดียว เชน การขยายเวลา
การชำระหนี้ การใหระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ยหรือการปรับหนี้จากระยะสั้นเปน
หนี้ระยะยาว ใหถือปฏิบัติดังนี้
ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
นำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิตตามเอกสารแนบ
ของหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห ง ประเทศไทย มาใช เ ป น แนวทางเบื้ อ งต น ในการพิ จ ารณา
เปลี่ยนการจัดชั้นเปนชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได
ค) คำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงคางเฉพาะสวนของวงเงินที่เบิกใชแลว
ง) สำหรับลูกหนี้รายยอย และลูกหนี้ SMEs ที่อยูระหวางกระบวนการปรับโครงสรางหนี้แตไมสามารถปรับ
โครงสรางหนี้ ใหแลวเสร็จไดทัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางในหนังสือเวียนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
ปรั บ โครงสร า งหนี้ เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
กิจการสามารถคงการจัดชั้นใหกับลูกหนี้ดังกลาวได ไมเกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกวาธนาคาร
แหงประเทศไทย จะมีการเปลี่ยนแปลงและใหถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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สำหรับลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนไปตามที่
ระบุในขอ ก) และขอ ข) กิจการสามารถนำหลักเกณฑการจัดชั้นและการกันเงินสำรองที่เกี่ยวของตามที่กำหนด
ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม
2566 โดยในระหวางป 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรน
ชั่วคราวสำหรับกิจการที่ ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 17/2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ได
ฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบตองบการเงินของกลุมบริษัทหากทางกลุมบริษัทนำแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาใช

4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เครื่องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
กลุ ม บริ ษั ท จั ด ประเภทรายการสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ เ ป น สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น
ที่วัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนายหรือมูลคายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการจัดการ
สินทรัพยทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้น โดยกลุมบริษัท
จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่เขาเงื่อนไขทั้งสองขอในการถือครองตามโมเดลธุรกิจ
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอกำหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินทำให
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเปนการจายชำระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันที่กำหนดเปน
สินทรัพยทางการเงินที่วัดดวยราคาทุนตัดจำหนาย ซึ่งสินทรัพยทางการเงินเหลานี้รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก
ดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ทำรายการ (Trade date) และวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุน ตัดจำหนายสุทธิจาก
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)
กลุมบริษัทจัดประเภทรายการและวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจำหนาย หนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย
หนี้สินทางการเงิน
กลุมบริษัทจัดประเภทรายการและวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจำหนาย หนี้สินทางการเงิน
ดังกลาวรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนาย
การหักกลบ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกันและแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิบังคับใช ไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจำนวนที่รับรู และกิจการ
มีความตั้งใจที่จะชำระดวยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่รับสินทรัพยและชำระหนี้สินพรอมกัน
การตัดรายการเครื่องมือทางการเงินออกจากบัญชี
สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น
ไดสิ้นสุดลง หรือไดมีการโอนสิทธิที่จะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยนั้น รวมถึงไดมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยนั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยนั้น
กลุ ม บริ ษั ท ตั ด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ก็ ต อ เมื่ อ ได มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ของหนี้ สิ น นั้ น แล ว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มี
อยู ใหเปนหนี้สินใหมจากผู ใหกูรายเดียวกันซึ่งมีขอกำหนดที่แตกตางกันอยางมาก หรือมีการแก ไขขอกำหนด
ของหนี้สินที่มีอยูอยางเปนสาระสำคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูหนี้สินใหม โดยรับรูผลแตกตาง
ของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวนของกำไรหรือขาดทุน
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4.2 การรับรูรายได
ก)

ดอกเบี้ยรับ
บริษัทฯรับรูรายไดจากสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินตามเกณฑคงคาง ตามวิธีอัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญาโดยคำนวณจากมูลคาตามบัญชี
ขั้ น ต น ของลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาเช า ซื้ อ และเช า การเงิ น โดยอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท จ ริ ง คื อ อั ต ราที่ ใ ช คิ ด
ลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไวของเครื่องมือทางการเงิน โดยคำนึงถึง
สวนลดและสวนเกินในการไดมาซึ่งสินทรัพย และคาธรรมเนียมตลอดจนตนทุนที่เปนสวนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตในภายหลัง บริษัทฯ
รั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย ตามวิ ธี อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท จ ริ ง โดยคำนวณจากยอดหนี้ สุ ท ธิ ท างบั ญ ชี ข อง
ลูกหนี้นั้น (ยอดหนี้คงคางสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) หากสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว บริษัทฯจะคำนวณรายไดดอกเบี้ยจากมูลคาตามบัญชีดังเดิม
รายไดและคาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อและเชาการเงินจะถูกรับรู
โดยการปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยจากสัญญา
เชาซื้อและเชาการเงินตลอดอายุของสัญญาเพื่อใหสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสัญญา

ข)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง ยกเวนคาธรรมเนียมที่ไดรวมคำนวณ
เปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และรายไดคาปรับลาชารับรูเปนรายไดตามจำนวนที่ไดรับจริง

4.3 การรับรูคาใชจาย
ก)

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคางตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ข)

คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน
ค า ใช จ า ยทางตรงเมื่ อ เริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการให เ ช า ซื้ อ /เช า การเงิ น (เช น ค า นายหน า
คาอากรแสตมป) จะปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ย
ตลอดอายุของสัญญาเพื่อใหสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย
ทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืน ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ ไดมาและไมมีขอจำกัด
ในการเบิกใช

4.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
คงคางสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและ
คาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อและเชาการเงินรอตัดบัญชีและเงินรับลวงหนาจากลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

4.6 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
บริษัทฯนำหลักการทั่วไป (General Approach) มาใช ในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นของสินทรัพยทางการเงิน เชน เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
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บริษัทฯจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินออกเปน 3 กลุม (three-stage approach) เพื่อวัดมูลคาของ
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยการจัดกลุมจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
ดานเครดิตนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก ดังนี้
กลุมที่ 1: สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing)
สำหรับสินทรัพยทางการเงินซึ่งความเสี่ยงดานเครดิตไมไดมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรู
รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทฯจะรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนขางหนา สำหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา 12 เดือน
บริษัทฯจะใชความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคลองกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุมที่ 2: สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต(Under- Performing)
สำหรับสินทรัพยทางการเงินซึ่งความเสี่ยงดานเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับตั้งแตการรับรู
รายการเมื่อเริ่มแรก แตไมไดมีการดอยคาดานเครดิต บริษัทฯจะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวย
จำนวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมที่ 3: สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing)
สินทรัพยทางการเงินจะถูกประเมินวาดอยคาดานเครดิตเมื่อเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณที่อาจ
กอใหเกิดผลเสียหายตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยทางการเงินนั้นเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ
จะรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจำนวนเงินที่เทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทางการเงินนั้น
ณ วั น สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษั ท ฯจะทำการประเมิ น ว า ความเสี่ ย งด า นเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย
ทางการเงินเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม โดยเปรียบเทียบความเสี่ยง
ของการผิดสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญา
ที่จะเกิดขึ้นของสินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินนั้น บริษัทฯอาจใชเกณฑ
เชิงปริมาณหรือเกณฑเชิงคุณภาพภายในของบริษัทฯและขอมูลคาดการณอนาคตเปนเกณฑในการประเมินการ
ลดลงของคุณภาพดานเครดิตของลูกหนี้ เชน ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 30 วัน และในการประเมินวาความเสี่ยง
ดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม จะพิจารณาเปนรายสัญญาหรือ
รายกลุมของสินทรัพยทางการเงินก็ ได
ลูกหนี้จะถือวามีการดอยคาดานเครดิต เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณที่ทำให
เกิดผลกระทบตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูสัญญา โดยหลักฐานที่แสดงวาสินทรัพยทางการเงิน
มีการดอยคาดานเครดิตจะรวมถึงการคางชำระเกินกวา 90 วัน หรือมีขอบงชี้วาลูกหนี้กำลังประสบปญหา
ทางการเงินอยางมีนัยสำคัญ สถานะกฎหมาย การเจรจาตอรองเงื่อนไขใหม หรือการปรับโครงสรางหนี้
ในรอบระยะเวลาตอมา หากคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
ประเมินไดวาความเสี่ยงดานเครดิตไม ไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกเหมือนที่
เคยประเมินไว ในงวดกอน บริษัทฯจะเปลี่ยนการรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการรับรูผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไวเปนรับรูดวยผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขางหนาได
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นประมาณจากคาความนาจะเปนของผลขาดทุนดานเครดิต ถวงน้ำหนัก
ตลอดชวงอายุที่คาดไวของเครื่องมือทางการเงิน โดยอางอิงจากมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดวาจะไมได
รับทั้งหมด ซึ่งอางอิงจากขอมูลประสบการณผลขาดทุนในอดีตตามกลุมของสินทรัพยที่บริษัทฯพิจารณาวา
ความเสี่ยงดานเครดิตมีลักษณะรวมกัน เชน ประเภทของหลักประกัน ระยะเวลาของสัญญา และปจจัยอื่น
ที่เกี่ยวของ และปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตในปจจุบัน บวกกับการพยากรณในอนาคตที่สนับสนุนและมีความสมเหตุ
สมผลหากพิ สู จ น ไ ด ว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ทางสถิ ติ รวมถึ ง การใช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า งเหมาะสมในการประมาณ
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การผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรมหภาค และทำการประเมินทั้ง
สถานการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความนาจะเปนถวงน้ำหนักในแตละ
สถานการณ (ทั้งสถานการณพื้นฐาน (Base scenario) สถานการณขาขึ้น (Best scenario) และสถานการณ
ขาลง (Worst scenario)) มาใช ในการคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งการนำขอมูล
การคาดการณในอนาคตมาใชเปนการเพิ่มระดับของการใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงเชิง
เศรษฐศาสตรมหภาคที่เกี่ยวของสงผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร อยางไรก็ตาม
บริ ษั ท ฯจะจั ด ให มี ก ารสอบทานและทบทวนวิ ธี ก าร ข อ สมมติ ฐ านและการคาดการณ ส ถานการณ เ ศรษฐกิ จ
ในอนาคตอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นยังรวมถึงสวนเพิ่มจากการบริหาร
จัดการเนื่องจากโมเดลอาจไมรองรับ (Management Overlay)
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางปใน
สวนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีนโยบายตัดจำหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อเห็นวา
ไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ได

4.7 สินทรัพยทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/การปรับโครงสรางหนี้
เมื่อมีการเจรจาตอรองหรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ของสินทรัพย
ทางการเงิน หรือสินทรัพยทางการเงินที่มีอยูถูกแทนที่ดวยสินทรัพยทางการเงินใหม เนื่องจากผูกูประสบปญหา
ทางการเงิน บริษัทฯจะทำการประเมินวาควรตัดรายการสินทรัพยทางการเงินดังกลาวออกจากบัญชีหรือไม
และวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ดังนี้
ถ า การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขไม ท ำให มี ก ารตั ด รายการสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ออกจากบั ญ ชี บริ ษั ท ฯ
จะคำนวณมู ล ค า ตามบั ญ ชี ขั้ น ต น ของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ใหม โดยคำนวณหามู ล ค า ป จ จุ บั น ของ
กระแสเงินสดที่ตกลงใหมหรือเปลี่ยนแปลงใหม คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเมื่อเริ่มแรกของ
สินทรัพยทางการเงินเดิม และรับรูผลกำไรหรือขาดทุนจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำไรหรือขาดทุน
ถาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทำใหตองตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกจากบัญชี จะถือวามูลคา
ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ใหม เ ป น กระแสเงิ น สดสุ ด ท า ยของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น เดิ ม
ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี ผลตางของมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน
ใหมจะรับรูในกำไรหรือขาดทุน
หาก ณ วันทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ไมเขาเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้รายดังกลาวจะถือเปนลูกหนี้
ที่จัดประเภทเปนกลุมสินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Stage 2)
ตอไปจนกวาลูกหนี้จะสามารถชำระเงินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ใหม ไดติดตอกันเปนระยะเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการชำระเงินแลวแตระยะใดจะนานกวา หรือหากเปนลูกหนี้เดิมที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพย
ทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Stage 3) ยังคงตองจัดประเภทลูกหนี้ตามเดิมไปตลอด จนกวาลูกหนี้
รายดังกลาวจะสามารถจายชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ใหม ไดเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
นับจากวันที่มีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ จึงจะถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยทางการเงินที่ ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วันทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้เขาเงื่อนไข
การตัดรายการ สินทรัพยทางการเงินใหมจะถือเปนสินทรัพยทางการเงินที่ ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1)
นอกจากนี้ สำหรับลูกหนี้ที่บริษัทฯได ใหความชวยเหลือตามเกณฑในหนังสือเวียนของธนาคารแหง
ประเทศไทยบริษัทฯไดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให
ความช ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสถานการณ ที่ ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ ไทย ตามที่ ก ล า วไว ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.20
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4.8 ทรัพยสินรอการขาย
ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหนาย
และขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 สินทรัพยทางการเงิน - เงินลงทุน
บริ ษั ท ฯจั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น เป น สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น ที่ ก ำหนดให วั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไมสามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได
ภายหลังจากการรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะแสดงเปนรายการแยก
ตางหากในสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเมื่อมีการจำหนาย กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมสะสมจะโอนไปรับรูในกำไรสะสม เงินปนผลจากเงินลงทุนดังกลาวรับรูในกำไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคำนวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value)

4.10 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึก
ดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

4.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
ค า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ ค ำนวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย โ ดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
- 20 ป
สวนปรับปรุงอาคารชุด
- 5 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ - 5 ป
ยานพาหนะ
- 5 ป
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจำหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไม ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือ
ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยจะรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.12 สัญญาเชา
ณ วันเริ่มตนสัญญา กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ถาสัญญานั้นมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
ที่ระบุไดสำหรับชวงเวลาหนึ่งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา เวนแต
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาที่สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ ณ วันที่สัญญาเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพยอางอิง
พรอมใชงาน) กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาตามการจายชำระตามสัญญาเชาและสินทรัพยสิทธิการใช
ซึ่งแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิง
สินทรัพยสิทธิการใช
ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใช ดวยมูลคาราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหนี้สินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของ
สินทรัพยสิทธิการใชประกอบดวยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก ตนทุนทางตรง
เริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จายชำระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชา
เริ่มมีผล และหักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับ
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการ
ใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุง
6 ป
ยานพาหนะ
5 ป
หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุน
ของสินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซื้อ คาเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใหประโยชนโดย
ประมาณของสินทรัพย
หนี้สินตามสัญญาเชา
ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล กลุมบริษัทรับรูหนี้สินตามสัญญาเชาดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่
ตองจายตามสัญญาเชา หนี้สินตามสัญญาเชาประกอบดวยการจายชำระคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา
การจ า ยชำระค า เช า ผั น แปรที่ ขึ้ น อยู กั บ ดั ช นี ห รื อ อั ต รา และจำนวนเงิ น ที่ ค าดว า ผู เ ช า จะจ า ยชำระภายใต
การรั บ ประกันมูล ค าคงเหลื อ นอกจากนี้ หนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช า รวมถึ ง ราคาใช สิ ทธิ ของสิ ทธิ เ ลือกซื้ อ ซึ่ งมี
ความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธินั้น และการจายชำระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา
หากขอกำหนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุมบริษัทจะใชสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา
การจายชำระคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรารับรูเปนคาใชจายในงวดที่เหตุการณหรือเงื่อนไข
ซึ่งเกี่ยวของกับการจายชำระนั้นเกิดขึ้น
กลุมบริษัทคิดลดมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล มูลคาตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลงจากการจายชำระตามสัญญา
เช า ที่ จ า ยชำระแล ว นอกจากนี้ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า จะถู ก วั ด มู ล ค า ใหม เ มื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเชา การเปลี่ยนแปลงการจายชำระตามสัญญาเชา หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง
สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ
สัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชา
ซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
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4.13 สินทรัพย ไมมีตัวตน
บริษัท ฯและบริ ษั ทยอยบันทึก ต นทุ น เริ่ ม แรกของสิ นทรั พ ย ไ ม มี ตั วตนตามราคาทุน ภายหลั ง การรั บรู
เริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)
ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุ
การใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 - 10 ป

4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น กั บ บริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ ำนาจควบคุ ม บริ ษั ท ฯ
และบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

4.15 การดอยคาของสินทรัพยที่ ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย มีมูลคาต่ำกวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรม หักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน

4.16 ผลประโยชนของพนักงาน
ก)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ข)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนั ก งานจ า ยสะสมและเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยจ า ยสมทบให เ ป น รายเดื อ น สิ น ทรั พ ย ข อง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอย
จายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

ค)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน)
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเมื่อกิจการรับรูตนทุนการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของ แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

4.17 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษั ท ฯและบริษั ท ย อ ยรั บ รู ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ ใชหักภาษี ในจำนวนเทา
ที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจาก
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวน
มาใชประโยชน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยจะบั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี โ ดยตรงไปยั ง ส ว นของผู ถื อ หุ น หากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดี ต ได เ กิ ด ขึ้ น แล ว และมี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน น อนว า บริ ษั ท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.19 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม คือ ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหแก
ผูอื่น โดยเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด (market participants) ณ วันที่วัดมูลคา
บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีตลาด
ซื้อขายคลองรองรับ แตกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดไดจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมิน
มูลคาที่ใชอยางแพรหลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลด และแบบจำลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลคา
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่บริษัทฯและบริษัทยอยใช ในการวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน แบงเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้
ระดับ 1 ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
ระดับ 3 ใช ขอ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถสัง เกตได ส ำหรับ สินทรัพ ย ห รื อหนี้ สิ นนั้น เชน ข อมู ลเกี่ ย วกั บ กระแสเงิน
ในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวาง
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคา
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.20 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ ใหความชวยเหลือลูกหนี้
ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
ในป 2563 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราว
สำหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเทานั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงคราม
การคา และภัยแลง และใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส. (23) ว. 276/2563 เรื่อง แนวทาง
ในการใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย และหนังสือ
เวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้เพิ่มเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอื่นใดตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กำหนดเพิ่มเติม
ซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้มีผลบังคับใชสำหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณตามที่กลาวไวขางตนในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกวา
ธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง และใหถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติ
กับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ ลูกหนี้ขนาดกลาง และขนาดยอม และลูกหนี้รายยอยซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจหรือสามารถชำระหนี้ ไดในอนาคต และไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม
โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ลูกหนี้ที่ยังไมดอยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ที่ดอยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เวนแตกิจการสามารถพิสูจนไดวาลูกหนี้
ดอยคุณภาพที่เกิดขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนลูกหนี้ดอยคุณภาพที่ ไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
โดยกลุ ม บริษั ท ได เ ขารว มโครงการที่ จ ะใหค วามช ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบตามแนวทางของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และสำหรับลูกหนี้ที่เขาเงื่อนไขตามมาตรการผอนปรนของธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถใชมาตรการผอนปรนชั่วคราว ดังนี้
(1) จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไมดอยคุณภาพ (Non-NPL) เปนชั้นที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยง
ดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที หากวิเคราะหฐานะและกิจการของลูกหนี้แลวเห็นวาลูก
หนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ได โดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ และใหถือวาการปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้
ในลักษณะเชิงปองกันโดยถือวาไมเปนการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา ทั้งนี้ หากเปนการใหความชวย
เหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563
ใหคงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมกอนเขามาตรการ
(2) จัดชั้นลูกหนี้ที่ดอยคุณภาพ (NPL) เปนชั้น Performing ไดหากลูกหนี้สามารถชำระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชำระเงินแลวแตระยะเวลาใด
จะนานกวา
(3) นำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนฉบับดังกลาวมาใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณาเปลี่ยนการจัด
ชั้นเปน Stage 2
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(4)

ใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่คำนวณใหมเปนอัตราคิดคำนวณมูลคาปจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสราง
หนี้ภายใตแนวทางการใหความชวยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยได หากการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ทำใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับ
จากสินเชื่อนั้นแลว ทั้งนี้ หากเปนการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคาร
แหงประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาที่พักชำระ
หนี้ดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่คำนวณใหม หรือหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด หากมี
การเปลี่ยนแปลง
(5) พิจารณาน้ำหนักของขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เปนน้ำหนักที่
นอยกวาขอมูลที่สะทอนความสามารถในการชำระหนี้จากประสบการณในอดีต ในกรณีที่กิจการใชวิธีการ
ทั่วไปในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารแห ง ประเทศไทยได อ อกหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห ง ประเทศไทย เพิ่ ม เติ ม ที่
ธปท.ฝนส. (01) ว.648/2563 เรื่อง มาตรการทางใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณ
การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ ธปท.กปน.ว 480/2564 เรื่อง มาตราการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยในชวงสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเปนการใหความชวย
เหลือแกลูกหนี้เพิ่มเติม
เนื่องจากกลุมบริษัทไดเขารวมโครงการใหความชวยเหลือแกลูกหนี้ที่ ไดรับผลกระทบและไดเลือกใช
แนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตน โดยลูกหนี้ที่เขารวมโครงการไดเปดเผยไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ 7.1

5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจั ด ทำงบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ า ยบริ ห ารจำเป น ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ และ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอ
จำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน

ในการพิ จ ารณาการรั บ รู ห รื อ การตั ด รายการสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ฝ า ยบริ ห ารต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สิน
ดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ไดในสภาวะปจจุบัน

5.2 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สำหรับของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงิน การคำนวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ขึ้นอยูกับแบบจำลองที่สลับซับซอน การใชชุดขอมูลสมมติฐาน การพัฒนาแบบจำลองและการประเมินเกี่ยวกับ
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิต รวมถึงการเลือกขอมูลการคาดการณในอนาคตมาใช ซึ่งการประมาณการ
มีตัวแปรที่เกี่ยวของจำนวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว

5.3 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคา
ได ในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิตของคูสัญญา สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ
และการเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ในระยะยาว การเปลี่ ย นแปลงของสมมติ ฐ านที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการคำนวณอาจมี ผ ลกระทบต อ มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมและการเป ด เผยลำดั บ ชั้ น ของ
มูลคายุติธรรม
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5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และจะทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5.5 สัญญาเชา
การกำหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา
ในการกำหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวากลุมบริษัทมีความแนนอน
อยางสมเหตุสมผลหรือไมที่จะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชาโดยคำนึงถึงขอเท็จจริง
และสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หมดที่ ท ำให เ กิ ด สิ่ ง จู ง ใจในทางเศรษฐกิจ สำหรั บ กลุ ม บริ ษั ท ในการใช ห รื อ
ไมใชสิทธิเลือกนั้น
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวน
กลุมบริษัทไมสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้นจึงใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวน
เพิ่มของกลุมบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเชา โดยอัตราเงินกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบริษัท
จะต อ งจ า ยในการกู ยื ม เงิ น ที่ จ ำเป น เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ที่ มี มู ล ค า ใกล เ คี ย งกั บ สิ น ทรั พ ย สิ ท ธิ ก ารใช ใ น
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง

5.6 สินทรัพย ไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง
ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดนั้นๆ

5.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพย ภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

5.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน

5.9 คดีฟองรอง
บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได ใชดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้
สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
เงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

4,215

2,168

4,215

2,168

เงินฝากธนาคาร

472,007

1,041,627

249,422

865,428

รวม

476,222

1,043,795

253,637

867,596

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.10 ถึง 0.40 ตอป (2563: รอยละ
0.10 ถึง 0.55 ตอป)

7.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
7.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ
24 - 60 เดือน และมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้
ตามสัญญาเชาซื้อแบงตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู (2)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)

สวนที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
เกิน 1 ป เกิน 2 ป เกิน 3 ป เกิน 4 ป
ภายใน
แตไมเกิน แตไมเกิน แตไมเกิน แตไมเกิน มากกวา
1 ป (1)
รวม
2 ป
3 ป
4 ป
5 ป
5 ป
21,676,281 15,245,383 9,999,941 5,565,335 1,659,795
28,316 54,175,051
(2,667,173) (1,576,602)

(779,869)

(266,561)

(42,536)

(391) (5,333,132)

19,009,108 13,668,781

9,220,072

5,298,774

1,617,259

27,925 48,841,919

(1,023,832) (210,433)
17,985,276 13,458,348

(143,954)
9,076,118

(73,679)
5,225,095

(17,774)
1,599,485

(755) (1,470,427)
27,170 47,371,492

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ภายใน
1 ป (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู

(2)

มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้
ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)

เกิน 1 ป
แตไมเกิน
2 ป

สวนที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
เกิน 2 ป เกิน 3 ป เกิน 4 ป
แตไมเกิน แตไมเกิน แตไมเกิน
3 ป
4 ป
5 ป

มากกวา
5 ป

รวม

21,327,506 15,136,802

9,977,715

4,846,161

1,195,000

19,830 52,503,014

(2,753,172) (1,036,658)

(834,900)

(474,570)

(128,832)

(351) (5,228,483)

18,574,334 14,100,144

9,142,815

4,371,591

1,066,168

19,479 47,274,531

(180,049)

(122,794)

(53,777)

(9,183)

(91) (1,216,108)

17,724,120 13,920,095

9,020,021

4,317,814

1,056,985

19,388 46,058,423

(850,214)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
บริษัทฯไดเขาโครงการชวยเหลือลูกหนี้เชาซื้อที่ ไดรับผลกระทบและเลือกใชแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ออกโดยสภาวิชาชีพ เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยูระหวางใหความชวยเหลือเปนจำนวน
รอยละ 3.74 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้ที่บริษัทฯไดมีการเจรจากับลูกหนี้และวิเคราะห
ฐานะและกิจการของลูกหนี้แลวเห็นวาลูกหนี้จะสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหมได บริษัทฯจึงได
ปรับการจัดชั้นหนี้เปนลูกหนี้ปกติทันที (Stage 1) จำนวนรอยละ 2.93 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และในกรณี
ที่ลูกหนี้เปนสินเชื่อดอยคุณภาพ บริษัทฯคงการจัดชั้นเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) เพื่อติดตามความสามารถ
ในการชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้ใหมให ไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชำระเงินแลวแต
ระยะใดจะนานกวาจำนวนรอยละ 0.44 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และอีกรอยละ 0.37 ของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อที่บริษัทฯใหพักชำระเงินตน ซึ่งบริษัทฯคงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้กลุมนี้ตามเดิมกอนเขามาตรการ

7.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแยกตามความเสี่ยงดานเครดิตและคาเผื่อผล
ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได คาเผอผลขาดทุนดาน
ทางการเงินรอรับรู
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

41,923,360

240,378

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under - performing)

5,079,375

689,252

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non - performing)

1,839,184

540,797

48,841,919

1,470,427

รวม
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได คาเผอผลขาดทุนดาน
ทางการเงินรอรับรู
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

39,976,003

180,370

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under - performing)

5,810,580

642,625

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non - performing)

1,487,948

393,113

47,274,531

1,216,108

รวม

8.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
8.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ
36 ถึง 60 เดือน และมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตาม
สัญญาเชาการเงินแบงตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

ภายใน
1 ป (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

เกิน 1 ป
แตไมเกิน
2 ป

สวนที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
เกิน 2 ป เกิน 3 ป เกิน 4 ป
แตไมเกิน แตไมเกิน แตไมเกิน
3 ป
4 ป
5 ป

มากกวา
5 ป

รวม

264,580

182,306

102,252

49,815

12,138

-

611,091

(31,612)

(15,890)

(7,012)

(2,261)

(259)

-

(57,034)

มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตอง
จายตามสัญญา

232,968

166,416

95,240

47,554

11,879

-

554,057

หัก: คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น

(14,435)

(43)

(25)

(12)

(3)

-

(14,518)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

218,533

166,373

95,215

47,542

11,876

-

539,539

หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู

(1)
(2)

(2)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

ภายใน
1 ป (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

เกิน 1 ป
แตไมเกิน
2 ป

สวนที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
เกิน 2 ป เกิน 3 ป เกิน 4 ป
แตไมเกิน แตไมเกิน แตไมเกิน
3 ป
4 ป
5 ป

มากกวา
5 ป

รวม

290,950

228,638

164,921

75,152

22,667

34

782,362

(41,187)

(23,648)

(11,516)

(3,718)

(611)

-

(80,680)

มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตอง
จายตามสัญญา

249,763

204,990

153,405

71,434

22,056

34

701,682

หัก: คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น

(11,946)

(104)

(59)

(28)

(8)

-

(12,145)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

237,817

204,886

153,346

71,406

22,048

34

689,537

หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู

(2)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
(2)
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย
(1)

8.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินแยกตามความเสี่ยงดานเครดิต และคา
เผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได คาเผอผลขาดทุนดาน
ทางการเงินรอรับรู
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under - performing)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-performing)
รวม

525,476

143

4,379

-

24,202

14,375

554,057

14,518
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดลูกหนี้หลังหักรายได คาเผอผลขาดทุนดาน
ทางการเงินรอรับรู
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Performing)

671,063

2,878

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงดานเครดิต
(Under - performing)

18,120

105

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-performing)

12,499

9,162

701,682

12,145

รวม
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9.

คุณภาพสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่มีปญหาเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวนรายลูกหนี้
2564

มูลหนี้

2563

2564

มูลคาหลักประกัน
2563

2564

คาเผอผลขาดทุนฯ
ที่บันทึกในบัญชีแลว

2563

2564

2563

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท
1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจาก
การเปนหลักทรัพย จดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย

-

1

-

1

-

1

-

-

2. บริษัทอนที่มิใชบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แต ม ี ผ ลการดำเนิ น งานและ
ฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
ทีเ่ ขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย

9

7

5

5

-

-

5

5

3. บริษัทที่มีปญหาในการชำระหนี้หรือผิดนัด
ชำระหนี้

488

423

958

664

-

-

285

226

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ทุนเรียกชำระแลว
2564

สัดสวนเงินลงทุน

2563

บริษัท
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

4,000

4,000

ราคาทุน

2564

2563

(รอยละ)

(รอยละ)

100

100

2564
4,000

2563
4,000

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอย 113 ลานบาท
และ 113 ลานบาท ตามลำดับ
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11. คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน
ที่ความเสี่ยง
ที่ความเสี่ยงดาน
ที่มีการดอยคา
ดานเครดิตไมมี
ดานเครดิต
เครดิตมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
การเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และเชาการเงิน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคา
คาเผอผลขาดทุนใหม
สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซื้อหรือไดมา
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนอน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป

รวม

183,248
85,951

642,729
(119,831)

402,275
33,880

1,228,252
-

(137,899)
109,221
-

11,635
154,719
-

572,310
44,999
(264,620)
(233,672)

446,046
308,939
(264,620)
(233,672)

240,521

689,252

555,172

1,484,945

137

629

940,493

941,259

(2)
-

(209)
-

(141,521)
264,620
(30,617)

(141,732)
264,620
(30,617)

135

420

1,032,975

1,033,530

สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคา
คาเผอผลขาดทุนใหม
โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป
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(หนวย: พันบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน สินทรัพยทางการเงิน
ที่ความเสี่ยง
ที่ความเสี่ยงดาน
ที่มีการดอยคา
ดานเครดิตไมมี
ดานเครดิต
เครดิตมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
การเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ และเชาการเงิน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคา
คาเผอผลขาดทุนใหม
สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซื้อหรือไดมา
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนอน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป

รวม

196,067
146,419

699,874
(201,681)

1,328,736
55,262

2,224,677
-

(222,599)
63,361
-

49,785
94,751
-

355,031
30,995
(950,308)
(417,441)

182,217
189,107
(950,308)
(417,441)

183,248

642,729

402,275

1,228,252

146

674

13,718

14,538

(9)
-

(45)
-

(2,718)
950,308
(20,815)

(2,772)
950,308
(20,815)

137

629

940,493

941,259

สินทรัพยไมหมุนเวียนอน
ยอดตนป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคา
คาเผอผลขาดทุนใหม
โอนจากลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายป

12. ทรัพยสินรอการขาย
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
ราคาทุน
หัก: คาเผอการดอยคา
สุทธิ

ยอดปลายป

102,125
(34,818)

639,751
(3,124)

(605,617)
-

136,259
(37,942)

67,307

636,627

(605,617)

98,317
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
จำหนาย

ยอดปลายป

ราคาทุน
หัก: คาเผอการดอยคา

229,070
(72,888)

683,484
38,070

(810,429)
-

102,125
(34,818)

สุทธิ

156,182

721,554

(810,429)

67,307
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13. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดินที่ถือไวโดยไม ไดมีวัตถุประสงคของการใช ในอนาคต โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาเทากับ 39 ลานบาท ซึ่งประเมินโดย
ผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาด (2563: 39 ลานบาท)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2564
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
คาเสอมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2564
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564
คาเสอมราคาสำหรับป

เครองตกแตง
สวนปรับปรุง ติดตั้งและ
อาคารชุด
อุปกรณ

อาคารชุด

สวนปรับปรุง
อาคารระหวาง
ยานพาหนะ
กอสราง

รวม

5,890
-

94,215
-

29,281
31
-

50,876
680
(3,861)

7,731
-

202
-

188,195
711
(3,861)

5,890

94,215

29,312

47,695

3,707
11,438

202

3,707
188,752

-

38,264
4,711
-

24,784
3,991
-

37,326
5,172
(3,854)

7,630
417
-

-

108,004
14,291
(3,854)

-

-

-

-

3,316

-

3,316

-

42,975

28,775

38,644

11,363

-

121,757

5,890

51,240

537

9,051

75

202

66,995
14,291
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2563
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
คาเสอมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2563
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
คาเสอมราคาสำหรับป

อาคารชุด

สวนปรับปรุง
อาคารชุด

เครองตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

สวนปรับปรุง
อาคารระหวาง
กอสราง
ยานพาหนะ

รวม

5,890
-

94,215
-

29,268
13
-

44,118
7,678
(920)

6,863
-

202
-

180,556
7,691
(920)

5,890

94,215

29,281

50,876

868
7,731

202

868
188,195

-

33,553
4,711
-

20,512
4,272
-

33,656
4,590
(920)

6,864
72
-

-

94,585
13,645
(920)

-

38,264

24,784

37,326

694
7,630

-

694
108,004

5,890

55,951

4,497

13,550

101

202

80,191
13,645
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2564
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2564
คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2564
คาเสอมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช
31 ธันวาคม 2564
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2564
คาเสอมราคาสำหรับป

อาคารชุด

เครองตกแตง
สวนปรับปรุง ติดตั้งและ
อุปกรณ
อาคารชุด

สวนปรับปรุง
อาคารระหวาง
กอสราง
ยานพาหนะ

รวม

5,890
-

94,215
-

29,281
31
-

49,293
680
(3,861)

7,731
-

202
-

186,612
711
(3,861)

5,890

94,215

29,312

46,112

3,707
11,438

202

3,707
187,169

-

38,264
4,711
-

24,784
3,991
-

36,713
4,856
(3,854)

7,630
417
-

-

107,391
13,975
(3,854)

-

42,975

28,775

37,715

3,316
11,363

-

3,316
120,828

5,890

51,240

537

8,397

75

202

66,341
13,975
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคารชุด

สวนปรับปรุง
อาคารชุด

เครองตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ

สวนปรับปรุง
อาคารระหวาง
กอสราง
ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช

5,890
-

94,215
-

29,268
13
-

42,555
7,658
(920)

6,863
-

202
-

178,993
7,671
(920)

-

-

-

-

868

-

868

31 ธันวาคม 2563

5,890

94,215

29,281

49,293

7,731

202

186,612

คาเสอมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
คาเสอมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
โอนจากสินทรัพย
สิทธิการใช

-

33,553
4,711
-

20,512
4,272
-

33,358
4,275
(920)

6,864
72
-

-

94,287
13,330
(920)

-

-

-

-

694

-

694

31 ธันวาคม 2563

-

38,264

24,784

36,713

7,630

-

107,391

5,890

55,951

4,497

12,580

101

202

79,221

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
คาเสอมราคาสำหรับป

13,330

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสวนปรับปรุงอาคารชุดและอุปกรณและยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่ง
ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงิน
ประมาณ 69 ลานบาท (2563: 45 ลานบาท)
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15. สัญญาเชา

กลุมบริษัทในฐานะผูเชา
กลุมบริษัททำสัญญาเชาสินทรัพยเพื่อใชในการดำเนินงานของกลุมบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหวาง 2 - 6 ป

15.1 สินทรัพยสิทธิการใช
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อาคารและ
สวนปรับปรุง
1 มกราคม 2563

ยานพาหนะ

รวม

18,400

9,310

27,710

สัญญาใหม

420

1,804

2,224

ปดสัญญา

-

(173)

(173)

(572)

-

(572)

คาเสอมราคาสำหรับป

(4,894)

(3,909)

(8,803)

31 ธันวาคม 2563

13,354

7,032

20,386

สัญญาใหม

1,109

-

1,109

ปดสัญญา

-

(3,707)

(3,707)

(4,894)

(70)

(4,964)

9,569

3,255

12,824

ยกเลิกสัญญา

คาเสอมราคาสำหรับป
31 ธันวาคม 2564

15.2 หนี้สินตามสัญญาเชา
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา

12,663

20,597

(425)

(856)

รวม

12,238

19,741

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

(5,433)

(8,522)

6,805

11,219

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย

หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

การวิเคราะหการครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาเปดเผยขอมูลอยู ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ 32.3
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู
จายคาเชา

19,741

26,820

1,109

2,236

458

738

(9,070)

(9,582)

-

(471)

12,238

19,741

อน ๆ
ยอดคงเหลือปลายป

15.3 คาใชจายเกี่ยวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

คาเสอมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช

8,279

8,803

ดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา

458

738

1,489

1,412

คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ

15.4 อื่น ๆ
กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน
11 ลานบาท (2563: 10 ลานบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 11 ลานบาท 2563: 10 ลานบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสด
จายของ สัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ำ

16. สินทรัพย ไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อายุการตัด
จำหนายคงเหลือ ยอดยกมาตนป

ราคาทุน

0 - 5 ป

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ปลายป

ตัดจำหนาย

58,663

13,083

-

71,746

หัก: คาตัดจำหนายสะสม

(35,678)

-

(4,267)

(39,945)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

22,985

13,083

(4,267)

31,801

คาตัดจำหนายสำหรับป

4,267
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อายุการตัด
จำหนายคงเหลือ ยอดยกมาตนป
ราคาทุน

0 - 5 ป

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ปลายป

ตัดจำหนาย

50,044

8,619

-

58,663

หัก: คาตัดจำหนายสะสม

(33,204)

-

(2,474)

(35,678)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

16,840

8,619

(2,474)

22,985

คาตัดจำหนายสำหรับป

2,474
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
อายุการตัด
จำหนายคงเหลือ ยอดยกมาตนป

ราคาทุน

0 - 5 ป

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ปลายป

ตัดจำหนาย

58,330

13,083

-

71,413

หัก: คาตัดจำหนายสะสม

(35,551)

-

(4,200)

(39,751)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

22,779

13,083

(4,200)

31,662

คาตัดจำหนายสำหรับป

4,200
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อายุการตัด
จำหนายคงเหลือ ยอดยกมาตนป

ราคาทุน

0 - 5 ป

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ปลายป

ตัดจำหนาย

49,711

8,619

-

58,330

หัก: คาตัดจำหนายสะสม

(33,143)

-

(2,408)

(35,551)

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

16,568

8,619

(2,408)

22,779

คาตัดจำหนายสำหรับป

2,408

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสินทรัพยไมมีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาตัดจำหนายหมดแลว
แตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจำหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 31 ลานบาท
(2563: 29 ลานบาท)
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17. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี / คาใชจายภาษีเงินได
17.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สิน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

503,369

430,493

503,369

430,493

-

26,014

-

26,014

คาเผอการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย

7,588

6,964

7,588

6,964

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

6,587

8,372

6,451

8,254

อน ๆ

6

2,387

6

2,387

รวม

517,550

474,230

517,414

474,112

คาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย

78,188

76,822

78,188

76,822

คาใชจาย/คาธรรมเนียมในการกูยืมรอตัดบัญชี

4,944

4,180

4,944

4,180

959

5,122

959

5,122

ผลตางรายไดทางบัญชีและภาษี

11,872

12,545

11,872

12,545

รวม

95,963

98,669

95,963

98,669

421,587

375,561

421,451

375,443

หนี้สูญ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลตางรายไดตามสัญญาเชาการเงิน

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

17.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป

500,442

501,674

464,546

473,399

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล ของปกอน

5,514

-

5,514

-

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายปกอนลดลง

(26,014)

-

(26,014)

-

(72,390)

(38,147)

(72,351)

(38,066)

26,014

-

26,014

-

433,566

463,527

397,709

435,333

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
รายการปรับปรุงสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ กำไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563
350

960

329

929

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได

2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2,142,762

2,323,739

2,076,562

2,295,979

20%

20%

20%

20%

428,552

464,748

415,312

459,196

5,014

(1,221)

(17,603)

(23,863)

433,566

463,527

397,709

435,333

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จำนวนภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจายที่ไมถือเปนรายได
หรือคาใชจายทางภาษี
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

18. สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อซึ่งศาลพิพากษาใหกลุมบริษัทชนะคดีและ
อยูระหวางติดตามเพื่อรับชำระหนี้จำนวนเงิน 1,019 ลานบาท (2563: 930 ลานบาท) กลุมบริษัทไดแสดงลูกหนี้ดังกลาว
ไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทไดตั้งคาเผื่อ ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้นไวเต็มจำนวนสำหรับลูกหนี้ดังกลาวโดยไมหักหลักประกัน

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย

2564

2563

กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน

คงที่

700,000

1,000,000

700,000

1,000,000

กิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน

คงที่

500,000

1,440,000

ตั๋วแลกเงิน

คงที่

8,202,667

2,931,892

8,702,667

4,371,892

รวม
2564

2564
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เงิ น กู ยื ม ระยะสั้ น เป น เงิ น กู ยื ม ในรู ป ของตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ซึ่ ง จะครบกำหนดชำระตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นตั๋ ว สั ญ ญา
ใชเงินแตละฉบับและชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะสั้น บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกำหนด
และเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1 เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯมีเงินกูยืมในรูปของตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินตนตามวันที่ที่ระบุไว ในตั๋วแลกเงิน
แตละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันและไมเกี่ยวของกันคงเหลือ
เปนจำนวนเงิน 5,040 ลานบาท (2563: 10,800 ลานบาท)

20. เจาหนี้อื่น
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
เจาหนี้คาซื้อรถยนตเชาซื้อ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

214,177

211,102

214,177

211,102

เจาหนี้อน - คาเบี้ยประกันภัยคางจาย

73,694

58,709

2,655

3,533

คาใชจายคางจาย

40,159

40,662

39,265

39,589

4,630

3,119

4,694

3,177

332,660

313,592

260,791

257,401

อนๆ
รวมเจาหนี้อน

21. เงินกูยืมระยะยาว
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

ก) วงเงิ น กู  ย ื ม ระยะยาวจำนวน 450 ล า นบาท จากธนาคารพาณิ ช ย
แหงหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ป
นับแตวันที่เบิกเงินกู คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ย
เปนรายเดือน

450,000

450,000

ข) เงินกูยืมระยะยาวในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

201,000

201,000

1,984,273

1,940,455

ง) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 5,000 ลานบาท จากธนาคารแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 2 ป นับจากวันที่
ลงนามในสัญญาเงินกู คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ย
เปนรายเดือน

-

5,000,000

จ) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 3,000 ลานบาท จากธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 4 ป
นับแตวันที่เบิกเงินกู คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ย
เปนรายเดือน

2,000,000

-

รวม

4,635,273

7,591,455

(5,638)

(1,478)

4,629,635

7,589,977

(2,584,877)

-

2,044,758

7,589,977

ค) ตั๋วแลกเงิน

หัก: คาใชจายในการกูยืมรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
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ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุใน
สัญญาแตละฉบับ เชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1 และการดำรงสัดสวนการถือหุน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2563

ยอดคงเหลือ ณ วันตนป

7,591,455

651,000

บวก: กูเพิ่มระหวางป

2,000,000

6,990,455

(4,956,182)

(50,000)

4,635,273

7,591,455

หัก: จายคืนเงินกู ในระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป

22. หุนกู

บริษัทฯไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน ประเภทไมดอยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ปที่ออก

อายุหุนกู

วันที่ครบกำหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(รอยละตอป)
2561

2 - 3 ป

กุมภาพันธ 2564 - สิงหาคม 2564

2.31 - 2.70

-

1,970,000

2561

3 - 4 ป

มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564

2.30 - 2.50

-

1,110,000

2562

2 ป

มกราคม 2564 - ตุลาคม 2564

2.57 - 2.99

-

1,540,000

2562

2 - 3 ป

กุมภาพันธ 2564 - ตุลาคม 2565

2.65 - 3.30

5,620,200

6,620,200

2562

3 - 4 ป

กรกฎาคม 2565 - กรกฎาคม 2566

3.10 - 3.40

676,300

676,300

2562

5 ป

กรกฎาคม 2567

3.50

593,700

593,700

2563

2 - 3 ป

กุมภาพันธ 2566

2.65

2,200,000

2,200,000

2563

3 - 4 ป

พฤศจิกายน 2566

3.20

3,439,000

3,439,000

2563

4 - 5 ป

กุมภาพันธ 2567 - พฤษภาคม 2568

2.80 - 3.40

3,593,000

3,593,000

2563

6 - 7 ป

เมษายน 2569 - เมษายน 2570

3.50 - 3.70

2,000,000

2,000,000

2564

3 ป

มิถุนายน 2567

2.00

3,000,000

-

2564

4 ป

กรกฎาคม 2568

2.35

1,500,000

-

22,622,200

23,742,200

(19,083)

(24,134)

หุนกู

22,603,117

23,718,066

หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

(5,808,775)

(5,619,336)

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

16,794,342

18,098,730

รวม
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไว อาทิเชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
ณ วันสิ้นปบัญชีในอัตราสวนไมเกิน 10:1 ตลอดอายุของหุนกู
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23. ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2564

2563

41,857

49,049

41,269

48,426

3,812

4,708

3,731

4,603

909

866

896

854

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร

(1,218)

(394)

(1,176)

(381)

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน

(3,651)

(4,496)

(3,551)

(4,375)

3,117

91

3,080

109

(11,993)

(7,967)

(11,993)

(7,967)

32,833

41,857

32,256

41,269

สวนที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน(1)
ตนทุนดอกเบี้ย

(1)

สวนที่รับรู ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอน:
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายระหวางป
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป
(1)

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรู ในคาใชจายในการขายและการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯประมาณ 19 ป (2563: 18 ป) และบริษัทฯคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป
ขางหนา จำนวน 3 ลานบาท
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

อัตราคิดลด

2.92

1.99

2.92

1.99

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

4.89

4.79

4.89

4.79

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)

0-7

0-7

0-7

0-7

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(1,592)

ลดลง
รอยละ 0.5
1,752
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เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5
1,633

ลดลง
รอยละ 0.5
(1,502)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5

ลดลง
รอยละ 0.5

(1,633)
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1,961

หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(2,569)

ลดลง
รอยละ 0.5
2,233

เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5
2,081

ลดลง
รอยละ 0.5
(1,915)

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงาน
เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.5
(2,082)

ลดลง
รอยละ 0.5
2,500

24. ทุนเรือนหุน/เงินปนผล
ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจำนวน 1,888 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,775 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 5,663
ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,888 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เงินปนผล
เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯได อ นุ มั ติ จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับป 2563 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.16 บาท คิดเปนจำนวนเงินรวม 604
ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 27 เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯไดอนุมัติจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิ
สำหรับป 2563 ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.17 บาท คิดเปนจำนวนเงินรวม 963 ลานบาท โดยบริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 27 เมษายน 2564

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาว
ไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
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26. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564

2563

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

585,900

337,912

585,900

337,912

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนักงาน

297,808

292,374

279,497

282,469

43,559

35,655

42,429

34,599

3,124

(38,070)

3,124

(38,070)

คาเสอมราคาและคาตัดจำหนาย

26,837

24,921

26,454

24,541

คาใชจายทางกฎหมาย

88,125

66,891

88,125

66,891

คาธรรมเนียมธนาคารและบริการ
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับ)

27. กำไรตอหุน

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปและไดปรับจำนวนหุนสามัญตามลำดับที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุน
สามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผล
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (พันหุน)

5,663,028

4,621,197

5,663,028

4,621,197

กำไรสำหรับป (พันบาท)

1,709,195

1,860,212

1,678,853

1,860,646

กำไรตอหุน (บาทตอหุน)

0.30

0.40

0.30

0.40

28. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน

ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดำเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดำเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการ
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและ
บริการ บริษัทฯมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ (1) รถยนตใหม (2) รถยนตเกา และ (3) อื่นๆ
ผู มี อ ำนาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการดำเนิ น งานของแต ล ะหน ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกั น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชใน
การวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานการ
จัดหาเงิน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดของทั้งกลุม ดังนั้น คาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวน
ใหแตละสวนงานดำเนินงาน
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ขอมูลรายได กำไรและสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
รถยนต ใหม

รถยนตเกา

รวมสวนงาน

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอน

1,953,001

1,431,916

3,384,917

40,934

4,399

45,333

223,732

205,355

429,087

รายไดที่ไมไดปนสวน

367,154

รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน

2,217,667

1,641,670

4,226,491

(64,233)

(92,611)

(156,844)

ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย

(3,124)

คาเสอมราคาและคาตัดจำหนาย

(26,837)

คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน

(397,812)

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

(585,900)

คาใชจายทางการเงิน

(913,213)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

2,142,761

คาใชจายภาษีเงินได

(433,566)

กำไรสำหรับป

1,709,195
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
รถยนต ใหม

รถยนตเกา

รวมสวนงาน

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอน

2,002,895

1,464,031

3,466,926

44,083

4,736

48,819

316,128

252,759

568,887

รายไดที่ไมไดปนสวน

178,097

รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน
คาเสอมราคาและคาตัดจำหนาย

2,363,106

1,721,526

4,262,729

(60,797)

(67,497)

(128,294)
(24,921)

คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน

(384,398)

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

(337,912)

คาใชจายทางการเงิน

(1,063,465)

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได

2,323,739

คาใชจายภาษีเงินได

(463,527)

กำไรสำหรับป

1,860,212
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สินทรัพยแยกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
รถยนต ใหม

รถยนตเกา

รวมสวนงาน

สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

33,318,327

14,592,704

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน

47,911,031
1,312,424

รวมสินทรัพย

49,223,455
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
รถยนต ใหม

รถยนตเกา

รวมสวนงาน

สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

32,304,173

สินทรัพยที่ไมไดปนสวน

14,443,787

46,747,960
1,770,051

รวมสินทรัพย

48,518,011

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
บริษัทฯและบริษัทยอยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดง
อยูในงบการเงินจึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ
10 ของรายไดของกิจการ

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจะจายสะสมเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 - 15 ของ
เงิ น เดื อ น และบริ ษั ท ฯ จะจ า ยสมทบให ใ นอั ต ราร อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ ห ารโดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2564 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจำนวน 7
ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลานบาท) (2563: 7 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

189

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลา
นั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการที่เกี่ยวของกันและรายการระหวางกันสามารถสรุปไดดังนี้
ชอกิจการ
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (1)
(เปลี่ยนชอจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)
(1)

ความสัมพันธ
บริษัทใหญของกลุมบริษัท
บริษัทยอย
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
บริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ
มีผูถือหุนรวมกัน (เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564)
มีผูถือหุนรวมกัน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ไดควบรวมกิจการแลวเสร็จเปน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญของกลุมบริษัท - บริษัท
ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
คาบริการจาย
บริษัทยอย - บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส
โบรกเกอร จำกัด
รายไดคาเชา
รายไดคาบริการ
รายไดเงินปนผล
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยรับ - ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย - ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)
คาธรรมเนียมธนาคารจาย - ธนาคาร
ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คาบริการจาย - ธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน)
ดอกเบีย้ รับ - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย - ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน)
คาธรรมเนียมธนาคารจาย - ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
คาบริการจาย - ธนาคารทหารไทยธนชาต
จำกัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ จาย - บริษทั บานร็อคการเดน จำกัด
(มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย - บริษัท ธนชาต ประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
ดอกเบีย้ จาย - บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟประกันชีวติ
จำกัด (มหาชน)
คาเบี้ยประกันภัยจาย - บริษัท
ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คาธรรมเนียมจาย - บริษทั หลักทรัพย ธนชาต
จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

นโยบายการกำหนดราคา
(สำหรับป 2564)

8,215
1,200

5,807
-

8,215
1,200

-

-

720
2,292
112,923

2,617

9,535

2,617

2,384

17,038

2,384

2,988

6,738

2,988

6,738 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,379

3,154

1,379

3,154 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,696

-

1,696

24,592

-

24,592

2,137

-

2,137

- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,485

-

1,485

- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

252

-

6,232

15,306

6,232

15,306 อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

1,790

3,805

1,790

3,805 อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

-

351

-

785

1,323

785

-

30

-
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5,807 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

720 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
2,172 อัตราที่ตกลงกัน
113,266 อัตราที่ประกาศจาย
9,535 อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
17,038 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

- อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
- อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

252

351
1,323 อัตราที่ตกลงกัน

30
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

409,283

939,594
-

196,662

771,251
-

-

-

4,000

4,000

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

700,000

1,000,000
-

700,000

1,000,000
-

เงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

2,000,000

-

2,000,000

-

243,000
-

243,000
455,000
120,000

243,000
-

243,000
455,000
120,000

-

681

93
-

93
681

1,878
301

1,878
4,174
1,054
64
-

1,878
301

1,878
4,174
1,054
64
-

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

หุนกู
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เจาหนี้อน
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ
ตนป

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ปลายป

ลดลง

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

1,000,000
-

3,000,000
700,000

(4,000,000)
-

700,000

เงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

-

2,000,000

-

2,000,000

243,000
455,000
120,000

-

(455,000)
(120,000)

243,000
-

หุนกูระยะยาว
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ตนป
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หุนกูระยะยาว
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายป

150,000

21,270,000

(20,420,000)

1,000,000

58,000
10,000

132,000
-

(190,000)
(10,000)

-

35,000
140,400
-

343,000
685,000
220,000

(100,000)
(35,000)
(370,400)
(100,000)

243,000
455,000
120,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่
ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
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2563

56,076

58,597

689

1,017

56,765

59,614
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31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูและสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู โดยมีคาธรรมเนียมที่ตองจายในอนาคตดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
จายชำระภายใน
ภายใน 1 ป
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1 ถึง 5 ป

220

31.2 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟองเปนจำเลยหรือจำเลยรวมกับบุคคลอื่น
เปนทุนทรัพยรวม 7 ลานบาท ซึ่งผลของคดีทั้งหมดยังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ
ได ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายใดเกิดขึ้น อยางมี
นัยสำคัญจึงไมไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาว

32. การบริหารความเสี่ยง

เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยตามที่ นิ ย ามอยู ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 32
“การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้/เจาหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อและเชาการเงิน เงินกูยืม เจาหนี้อื่นและหุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

32.1 ความเสี่ยงดานเครดิต
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของ
บริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้อยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสีย
จากการใหสินเชื่อ คือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหกูยืมหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห
ความเสี่ยง การวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ และการสอบทานสินเชื่อ เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแก ไขสินเชื่อที่จะเปนปญหาในอนาคต
ฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงดานเครดิต
ตารางดานลางนี้แสดงฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงการใหสินเชื่อสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่รับรู
และยั ง ไม รั บ รู ฐานะเป ด ต อ ความเสี่ ย งสู ง สุ ด เป น มู ล ค า ขั้ น ต น ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยไม ค ำนึ ง ถึ ง
หลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ
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สำหรับสินทรัพยทางการเงินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงดานเครดิต คือ
มูลคาตามบัญชีขั้นตนกอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิต มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2564
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

476

1,044

254

868

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

49,396

47,976

49,396

47,976

รวมฐานะเปดตอความเสี่ยงดานเครดิต

49,872

49,020

49,650

48,844

การวิเคราะหคุณภาพดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิต เปนความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคูสัญญาจะไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาสงผลให
บริษัทฯขาดทุน บริษัทฯกำหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานเครดิต โดยทำการวิเคราะหเครดิตจาก
ขอมูลของลูกคา และติดตามสถานะของลูกคาอยางตอเนื่อง
ตารางดานลางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน จำนวนเงินที่แสดง
ในตารางสำหรับสินทรัพยทางการเงิน คือ มูลคาตามบัญชีขั้นตน (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น) คำอธิบายของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุที่คาดไว และการดอยคาดานเครดิต อธิบายไวในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน
ขอ 4.6
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2564
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการดอยคา
อยางมีนัยสำคัญของ
ที่ ไมมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงดานเครดิต ดานเครดิต (Lifetime
ECL - credit
ความเสี่ยงดานเครดิต (Lifetime ECL - not
credit impaired)
(12-mth ECL)
impaired)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กลุมระดับลงทุน
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
ไมคางชำระ
คางชำระ 1 - 30 วัน
คางชำระ 31 - 60 วัน
คางชำระ 61 - 90 วัน
มากกวา 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ

รวม

476
476

-

-

476
476

476

-

-

476

37,195
5,254
42,449

196
86
3,415
1,387
5,084

1,863
1,863

37,391
5,340
3,415
1,387
1,863
49,396

(241)
42,208

(689)
4,395

(555)
1,308

(1,485)
47,911
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2563
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการดอยคา
อยางมีนัยสำคัญของ
ที่ ไมมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงดานเครดิต ดานเครดิต (Lifetime
ความเสี่ยงดานเครดิต (Lifetime ECL - not ECL -credit imcredit impaired)
(12-mth ECL)
paired)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กลุมระดับลงทุน
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
ไมคางชำระ
คางชำระ 1 - 30 วัน
คางชำระ 31 - 60 วัน
คางชำระ 61 - 90 วัน
มากกวา 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ

รวม

1,044
1,044

-

-

1,044
1,044

1,044

-

-

1,044

35,566
5,081
40,647

3,635
2,194
5,829

1,500
1,500

35,566
5,081
3,635
2,194
1,500
47,976

(183)
40,464

(643)
5,186

(402)
1,098

(1,228)
46,748
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน
ที่ ไมมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญของ
ที่มีการดอยคา
อยางมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงดานเครดิต ดานเครดิต (Lifetime
ความเสี่ยงดานเครดิต (Lifetime ECL - not
ECL -credit
(12-mth ECL)
credit impaired)
impaired)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กลุมระดับลงทุน
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
ไมคางชำระ
คางชำระ 1 - 30 วัน
คางชำระ 31 - 60 วัน
คางชำระ 61 - 90 วัน
มากกวา 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ

รวม

254
254

-

-

254
254

254

-

-

254

37,195
5,254
42,449

196
86
3,415
1,387
5,084

1,863
1,863

37,391
5,340
3,415
1,387
1,863
49,396

(241)
42,208

(689)
4,395

(555)
1,308

(1,485)
47,911
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สินทรัพยทางการเงิน
ที่ ไมมีการเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญของ
ที่มีการดอยคา
อยางมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงดานเครดิต ดานเครดิต (Lifetime
ความเสี่ยงดานเครดิต (Lifetime ECL - not ECL -credit im(12-mth ECL)
credit impaired)
paired)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กลุมระดับลงทุน
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
ไมคางชำระ
คางชำระ 1 - 30 วัน
คางชำระ 31 - 60 วัน
คางชำระ 61 - 90 วัน
มากกวา 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก คาเผอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
มูลคาตามบัญชีสุทธิ

รวม

868
868

-

-

868
868

868

-

-

868

35,566
5,081
40,647

3,635
2,194
5,829

1,500
1,500

35,566
5,081
3,635
2,194
1,500
47,976

(183)
40,464

(643)
5,186

(402)
1,098

(1,228)
46,748

หลักประกันและการดำเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหลักประกันที่ถือไวและการดำเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ โดยรายละเอียด
ของฐานะเปดตอความเสี่ยงที่มีหลักประกันที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือไวสำหรับสินทรัพยทางการเงินแตละ
ประเภทมีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฐานะเปดตอความเสี่ยงที่มีหลักประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

2564
49,396

2563
47,976

ประเภทของหลักประกันหลัก
รถยนต

32.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับ
ความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย
ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีธุรกรรมที่
เปนเงินตราตางประเทศและมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเปนจำนวนนอย ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเทานั้น
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับ
โครงสรางและสัดสวนการถือครองสินทรัพยและหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกตางกันให
เหมาะสมและเปนไปตามทิศทางของดอกเบี้ยในตลาด เพื่อให ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่
ยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภท
อั ต ราดอกเบี้ ย และสำหรั บ สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ส ามารถแยกตามวั น ที่
ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2564

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สินทรัพยอน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
มากกวา 1 ถึง
ตลาด
ไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ป
5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

19,009
233
-

29,805
321
-

28
-

468
-

8
1,019

476
48,842
554
1,019

9,403
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

-

289
-

9,403
289
12
4,630
22,603

สินทรัพยอื่นที่ ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2563

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สินทรัพยอน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
มากกวา 1 ถึง
ตลาด
ไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ป
5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

18,574
250
-

28,681
452
-

19
-

1,018
-

26
930

1,044
47,274
702
930

5,372
9
5,619

11
7,590
18,099

-

-

270
-

5,372
270
20
7,590
23,718

สินทรัพยอื่นที่ ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สินทรัพยอน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
มากกวา 1 ถึง
ตลาด
ไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ป
5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

19,009
233
-

29,805
321
-

28
-

254
-

1,019

254
48,842
554
1,019

9,403
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

-

217
-

9,403
217
12
4,630
22,603

สินทรัพยอื่นที่ ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สินทรัพยอน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
อัตราดอกเบี้ย
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
มากกวา 1 ถึง
ตลาด
ไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 1 ป
5 ป
มากกวา 5 ป

รวม

18,574
250
-

28,681
452
-

19
-

846
-

22
930

868
47,274
702
930

5,372
9
5,619

11
7,590
18,099

-

-

215
-

5,372
215
20
7,590
23,718

สินทรัพยอื่นที่ ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้
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การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวต อ การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย เป น การแสดงผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เปนไปไดตองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสวนของเจาของของบริษัทฯและบริษัท
ยอย โดยกำหนดใหตัวแปรอื่นคงที่ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยส ว นใหญ มี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ความอ อ นไหวต อ การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน

32.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ไดเมื่อครบกำหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอ
ตามความตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำใหเกิดความเสียหายได
แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีโครงสรางแหลง
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการดำรงสภาพคลอง
เพื่อใหมั่นใจวามีฐานะสภาพคลองที่เพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต
วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2564
รายการ

เมอทวงถาม

นอยกวา 1 ป

มากกวา 1 ป

ไมมีกำหนด

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (2)
สินทรัพยอน (1)

476
-

17,170
238
-

29,833
316
-

1,839
1,019

476
48,842
554
1,019

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

700
-

8,703
289
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

9,403
289
12
4,630
22,603

(1)

(2)

สินทรัพยอื่นที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้ และอยูระหวางดำเนินคดี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2563
รายการ

เมอทวงถาม

นอยกวา 1 ป

มากกวา 1 ป

ไมมีกำหนด

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (2)
สินทรัพยอน (1)

1,044
-

17,086
276
-

28,700
413
-

1,488
13
930

1,044
47,274
702
930

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

440
-

4,932
270
9
5,619

11
7,651
18,099

-

5,372
270
20
7,651
23,718

(1)
(2)

สินทรัพยอื่นที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้ และอยูระหวางดำเนินคดี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
รายการ

เมอทวงถาม

นอยกวา 1 ป

มากกวา 1 ป

ไมมีกำหนด

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (2)
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยอน (1)

254
-

19,009
238
-

29,805
316
-

28
4
1,019

254
48,842
554
4
1,019

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

700
-

8,703
217
5
2,585
5,809

7
2,045
16,794

-

9,403
217
12
4,630
22,603

(1)
(2)

สินทรัพยอื่นที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้ และอยูระหวางดำเนินคดี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
รายการ

เมอทวงถาม

นอยกวา 1 ป

มากกวา 1 ป

ไมมีกำหนด

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (2)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (2)
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สินทรัพยอน (1)

868
-

17,086
276
-

28,700
413
-

1,488
13
4
930

868
47,274
702
4
930

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

440
-

4,932
215
9
7,651
5,619

11
18,099

-

5,372
215
20
7,651
23,718

(1)
(2)

สินทรัพยอื่นที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ศาลพิพากษาใหบริษัทฯชนะคดีและอยูระหวาง
ติดตามเพื่อรับชำระหนี้ และอยูระหวางดำเนินคดี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดชำระเปนสวนของลูกหนี้ที่มีการดอยคาดานเครดิต

32.4 การวัดมูลคายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรม แตมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนแตตองเปดเผยมูลคายุติธรรม ซึ่งสามารถแยก
แสดงตามลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2564
มูลคายุติธรรม
มูลคาตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน

476
47,371
540
19

476
-

-

47,215
529
38

476
47,215
529
38

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

9,403
289
12
4,630
22,603

-

9,403
289
12
4,642
22,973

-

9,403
289
12
4,642
22,973
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2563
มูลคายุติธรรม
มูลคาตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน

1,044
46,058
689
19

1,044
-

-

45,726
689
38

1,044
45,726
689
38

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

5,372
270
20
7,590
23,718

-

5,372
270
20
7,599
23,967

-

5,372
270
20
7,599
23,967
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลคายุติธรรม
รายการ

มูลคาตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน

254
47,371
540
19

254
-

-

47,215
529
38

254
47,215
529
38

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

9,403
217
12
4,630
22,603

-

9,403
217
12
4,642
22,973

-

9,403
217
12
4,642
22,973
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลคายุติธรรม
รายการ

มูลคาตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพอการลงทุน

868
46,058
689
19

868
-

-

45,726
689
38

868
45,726
689
38

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้อน
หนี้สินตามสัญญาเชา
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

5,372
215
20
7,590
23,718

-

5,372
215
20
7,599
23,967

-

5,372
215
20
7,599
23,967

การจัดลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน เปนไปตามที่กำหนดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.19
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เงินกูยืมระยะสั้นและเจาหนี้อื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน ประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตลาดปจจุบันของเงินใหสินเชื่อประเภทเดียวกัน
ค) หุ น กู เงิ น กู ยื ม ระยะยาวและหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า ซื้ อ และเช า การเงิ น ที่ จ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราคงที่
แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอก
เบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน สำหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน
ง) มูลคายุติธรรมของอสังหริมทรัพยเพื่อการลงทุน แสดงตามราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใช
เกณฑราคาตลาด

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 3.26 (2563: 3.48:1)

34. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2564 ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.17 บาท จำนวนเงินรวม 963 ลานบาท

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565
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รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ ผู บ ริ ห าร ผู ค วบคุ ม ดู แ ลการทำบั ญ ชี และ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นายวิรัตน ชินประพินพร
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

28 กรกฎาคม 2545

อายุ

61 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด City University, USA
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 40/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 40/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 16/2556
สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 8/2558 (TEPCoT 8)
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุนที่ 3/2559
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
• หลักสูตรการบริหารการทองเที่ยวสำหรับผูบริหารระดับสูง (กสท.) รุนที่ 1/2560
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services (ToPCATS)
รุนที่ 1/2562
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน 15) รุนที่ 15/2563
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives)

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2545 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายวิรัตน ชินประพินพร (ตอ)
ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงในกิจการอน
2561 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวชางพังงา จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็น.วี.เรียลเอสเตท จำกัด
กรรมการ บริษัท ไนซซีนา พร็อพเพอรตี้ จำกัด
กรรมการ บริษัท กุยหลินพังงา จำกัด
กรรมการ บริษัท เฉลิมชีพ จำกัด
กรรมการ บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
กรรมการ บริษัท ชูชีพเฮาสซิ่งแลนด จำกัด
กรรมการ บริษัท ชูชีพ นอรทเทอรน กรุป จำกัด
กรรมการ บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

23,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.41)
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นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
กรรมการ กรรมการผูจัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

28 กรกฎาคม 2545
60 ป
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 263/2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุนที่ 12/2562 (TEPCoT 12)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
2561 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท
21,570,265 หุน (คิดเปนรอยละ 0.38)
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

28 กรกฎาคม 2545

อายุ

83 ป

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 19/2547
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 53/2548
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการจัดการสมัยใหม
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
2548 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหวา จำกัด
2544 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสุขพืชผล จำกัด
2536 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เรียลตี้แอนดพร็อพเพอตี้ แมนเนจเมนท จำกัด
2516 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุนชิว จำกัด
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท
154,821,837 หุน (คิดเปนรอยละ 2.73)

208

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

14 มกราคม 2563

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

65 ป
• ปริญญาโท Master of Management
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 5/2544
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุนที่ 15/2559
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 9/2548
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5/2550
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ป 2555
ธนาคารแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
• หลักสูตร Cyber Resilience Leadership : Herd Immunity 2021
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executives ป 2557
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives) ป 2560

ประวัติการอบรม

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2564 - ปจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการสินเชอ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2562 - ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
2562 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน
กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2552 - ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ (ตอ)
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงในกิจการอน
2564 - ปจจุบัน
2564 - ปจจุบัน
2564 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2563 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2553 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
ประสบการณทำงาน
2562 - 2564
2561
2560 - 2564
2559 - 2561
2558 - 2560
2557 - 2559
2557 - 2561
2556 - 2561
2556 - 2563
2555 - 2561
2554 - 2561
2554 - 2563
2554 - 2561
2554 - 2561
2553 - 2561
2552 - 2561

ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพยพหลโยธิน จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย
ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด
กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -

210

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

18 กุมภาพันธ 2563

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

76 ป
• ปริญญาตรี Bachelor of Economics, Monash University, Australia
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 20/2547
Banker Trust, New York, USA
• Corporate Finance Training Program
ธนาคารแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executives ป 2557
• หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives) ป 2560

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2551 - ปจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน
2564 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน
ประสบการณทำงาน
2556 - 2561
2549 - 2562
2545 - 2562
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร
สัดสวนการถือหุนในบริษัท

กรรมการ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ไมมี - ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายกำธร ตันติศิริวัฒน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

13 สิงหาคม 2563
59 ป
• ปริญญาโท M.B.A. in Finance, University of Michigan, USA
• ปริญญาโท M.S. in Computer Science, University of Texas, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 176/2563
CFA Institute
• CFA Program ป 2544
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตร Thailand IFRS Conference ป 2559
• กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมที่จะนำมาใช ในป 2562 และ 2563
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
• หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม (IFRS 9)
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
• หลักสูตรเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สถาบันไอเอ็มซี
• หลักสูตร Block chain 2017: Unlocking Internet of Value
NYC Management Company Limited
• TFRS ใหม ที่ตองรู
• TFRS ป 2564
ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
• Financial Analysis เพอวิเคราะหสถานการณธุรกิจและการแกไขปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ก.ล.ต. Sustainalytics และบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด
• ESG Risk & Investment for Asset Managers and Market Participants
ธนาคารแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executives รุนที่ 1/2557
• หลักสูตรการพัฒนางานตอตานการคอรรัปชันของประเทศไทย
(Anti-Corruption for Executives)
• หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS9)
ตอกลุมธนชาต
• หลักสูตร Block Chain Technology ป 2561
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นายกำธร ตันติศิริวัฒน (ตอ)
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2556 - ปจจุบัน
กรรมการกำกับความเสี่ยง / เลขานุการกำกับความเสี่ยง /
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการเงิน
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน
2563 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2562 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส แอนด แบรนด แมเนจเมนท จำกัด
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม ที เซอรวิส 2016 จำกัด
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายสรศักย ชยารักษ
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

13 สิงหาคม 2563

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

45 ป
• ปริญญาโท Master of Business Administration,
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Bachelor of Science, University of Toronto, Canada
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 176/2563
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
• เตรียมความพรอมสำหรับการเขาประเมินประเทศไทยของ FATF (AML/CFT)
• ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9
• Update มาตรฐานการบัญชี (IFRS 9, TAS16 และ TAS19)
• Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28) และ TFRS13
• Bank 4.0 Augmented Banking
• Purchase Price Allocation (EY Thailand)
• The 6 Critical Practices for Leading a Team
• Thanachart Leadership Development Program
• Proactive Leader Leading to Success
• Influencing Skills
• The 7 Habits of Highly Effective People

ประวัติการอบรม

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2564 - ปจจุบัน
ผูอำนวยการ สายการเงิน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564
รองผูอ ำนวยการ Special Projects (Finance) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน
2564 - ปจจุบัน
2559 - ปจจุบัน
ประสบการณทำงาน
2561 - 2562
2558 - 2561

กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สบายแฟมิลี่ จำกัด
รองผูอ ำนวยการ วางแผนและวิเคราะหธรุ กิจบริหารเงิน เงินฝาก และเงินกองทุนธนาฯ ธนาคารธนชาต
จำกัด (มหาชน)
ผูชวยผูอำนวยการ วิเคราะหขอมูลโครงการและวางแผนบริหารทุน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

28 กรกฎาคม 2545
76 ป
• ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร, University of Arkansas, USA
• ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis)
University of Louisiana Monroe, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 8/2547
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 8/2548
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 228/2559
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุนที่ 3/2559
• หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุนที่ 36/2560
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 43/2561
• สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุนที่ 2/2559
• สัมมนา Director’s Briefing : Governing in Tomorrow’s World รุนที่ 1/2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• กาวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุมธุรกิจการเงินที่ไมใช
สถาบันการเงิน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตรพื้นฐานดานความยั่งยืนของธุรกิจ
• หลักสูตรกลยุทธดานความยั่งยืนของธุรกิจ
• หลักสูตรการวิเคราะหความเสี่ยงและประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน
• หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการขอมูลดานความยั่งยืน
• หลักสูตรการเปดเผยขอมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) ใหสอดคลองตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs
• หลักสูตรการเตรียมพรอมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
• หลักสูตรเชิงลึกเนนการวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงดาน ESG และการคำนวณกาซ
เรือนกระจก เพอรายงานผลการดำเนินงานดานความยั่งยืน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงิน
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ดร.ถกล นันธิราภากร (ตอ)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2562 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จำกัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน
2561 - ปจจุบัน
ประสบการณทำงาน
2557 - 2558
2555 - 2558
2548 - 2555

อาจารยพิเศษ / กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟรวิคเตอร จำกัด (มหาชน)
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

100,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.00002)
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นายสุวิทย อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

22 กุมภาพันธ 2554

อายุ

72 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Louisiana Tech University, USA
• Program for Management Development (PMD 49), Harvard Business School,
Harvard University, USA

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 14/2545
• Director Diploma Examination (Fellow Member) 2545
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 4/2548
• หลักสูตร Quality Financial Reporting รุนที่ 2/2549
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 15/2557
• หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุนที่ 18/2557
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Stragegy (SFE) รุนที่ 23/2558
• หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุนที่ 3/2560
• หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุนที่ 1/2560
• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที่ 5/2561
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุนที่ 4/2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8/2552
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงิน

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2557 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน

- ไมมี -

ประสบการณทำงาน 5 ปยอนหลัง - ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายวราวุธ วราภรณ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

14 ธันวาคม 2552

อายุ

73 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 82/2553
• หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุนที่ 19/2557
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 25/2560
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงิน

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน

- ไมมี -

ประสบการณทำงาน
2548 - 2551
2546 - 2547

ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดี กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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ดร.นารี บุญธีรวร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

3 เมษายน 2561
67 ป
• ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 197/2557
• หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ (AACP) ป 2559
• หลักสูตรสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ป 2560
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตรนักบริหารการเงิน (Chief Financial Officer Certificate Program) ป 2547
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง NIDA Wharton Certification Program USA ป 2549
• ใบรับรองวิชาชีพนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner - CFP) ป 2552
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 4/2552
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงิน
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทยสำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 ป 2562
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
2558 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประสบการณทำงาน
2559 - 2564
ประธานอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
2560 - 2562
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน
บริษัท เอนซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2557
ผูชวยผูจัดการ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยสิน สายงานการเงินและกลยุทธองคกร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายสุรพล สติมานนท
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ ไดรับแตงตั้ง

28 กรกฎาคม 2545

อายุ

60 ป

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 40/2547
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITD) รุนที่ 7/2561
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
• หลักสูตร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล : ผลกระทบตอภาคธุรกิจการเงิน

ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA
ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA
ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน
2550 - ปจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ตำแหนงในกิจการอน
2564 - ปจจุบัน
2561 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.เอส. 34 จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด มานนท จำกัด
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงาน
2561 - 2564
2560 - 2564
2557 - 2559

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอาร กรุป จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอรจี จำกัด
กรรมการ บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

20,294,154 หุน (คิดเปนรอยละ 0.36)
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ผูบริหาร ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
นายคมสันต บุญยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการ สายงานสินเชื่อและการตลาด และสายงานสินเชื่อกิจการสาขา
อายุ

56 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
• หลักสูตรแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศที่เกี่ยวของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
2562 - ปจจุบัน
ประสบการณทำงาน
2552 - ปจจุบัน
2560 - 2561
2558 - 2559
2545 - 2551

กรรมการวิชาการอาวุโส สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
รองกรรมการผูจัดการ สายงานสินเชอกิจการสาขาและสายงานสินเชอและการตลาด บริษัท
ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
กรรมการและเลขาธิการ สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานดานสินเชอ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชื่อ และเลขานุการบริษัท
อายุ

51 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 20/2549
• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุนที่ 5/2549
• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Stragegy (SFE) รุนที่ 31/2562
• สัมมนา “Company Secretary Forum 2019 : Role of the Company Secretary in
Shaping Corporate Culture”
• สัมมนา “IOD Open House 2021 : บทบาทเลขานุการบริษัทสูการสงเสริมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี”
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตร Data Privacy Protection : Laws & Regulation รุนที่ 2/2562
• หลักสูตร Compliance Risk Management รุนที่ 5/2562
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
• หลักสูตรแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศที่เกี่ยวของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
2561 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

ประสบการณทำงาน
2560 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2545 - 2559

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส สายงานควบคุมสินเชอ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานควบคุมสินเชอ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

13,251,119 หุน (คิดเปนรอยละ 0.23)
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นายจตุรภัทร หนูแดง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ สินเชื่อเพื่อการพาณิชย
อายุ

56 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• อนุปริญญา สาขาบัญชี โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ

ประวัติการอบรม

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน

- ไมมี -

ประสบการณทำงาน
2559 - ปจจุบัน
2557 - 2559

ผูชวยกรรมการผูจัดการ สินเชอเพอการพาณิชย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโส สินเชอเพอการพาณิชย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางสาวอัญชัญ สีสม
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบัญชีและฝายวางแผนและกลยุทธ ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ

45 ป

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุนที่ 9/2562
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
• หลักสูตร Transfer Pricing 2562 การกำหนดราคาโอนระหวางบริษัทที่มีความสัมพันธกัน
• หลักสูตรภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
• หลักสูตรประเด็นทางบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได คาใชจาย และแนวปฏิบัติที่ถูกตองตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
• หลักสูตรงบประมาณเพอการวางแผนและทำกำไร รุนที่ 1/2563
• หลักสูตรการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญ
• หลักสูตรการวิเคราะหงบการเงิน
• หลักสูตรการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่สำคัญ
• หลักสูตรงบกระแสเงินสด
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Micro MBA Chula รุนที่ 2558
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
• หลักสูตรแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศที่เกี่ยวของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน

- ไมมี -

ประสบการณทำงาน
2563 - ปจจุบัน
2560 - 2563
2557 - 2560
2555 - 2560
2553 - 2555

ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี และฝายวางแผนและกลยุทธ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการฝายบัญชี และฝายวางแผนและกลยุทธ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายวางแผนและกลยุทธ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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นายวชิรกรณ ทองอินทร
ผูจัดการฝายบัญชี ผูควบคุมดูแลการทำบัญชี
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

43 ป
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบตอบริษัท
บริษัท คุณภาพและความปลอดภัย จำกัด
• หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน
• หลักสูตร เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
- ไมมี ประสบการณทำงาน
2564 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
2560 - 2561
รองผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- ไมมี -
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
นายวิชัย เสถียรุจิกานนท
รองผูอำนวยการ สายงานตรวจสอบ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

57 ป
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการคา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Corruption Risk & Control : Technical Update CRC
สมาคมธนาคารไทย
• เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและปองกันการทุจริต (Standard Practices for
Fraud Risk Management and Technology
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
• Audit Change from Internal Auditor to Consultant
• Smart IA in Digital World
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
• Risk Based Audit and The Challenges of The Digital Age
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
• เทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะหเคลมฉอฉลเชิงปฏิบัติการ
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
- ไมมี ประสบการณทำงาน
2556 - ปจจุบัน
รองผูอำนวยการ สายงานตรวจสอบ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- ไมมี -
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หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นายวิวรรธน กองยศกุลพัฒน
ผูจัดการฝายกำกับการปฏิบัติงาน และผูชวยเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการอบรม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ป 2564
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม ป 2564
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ป 2564
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• หลักสูตร Compliance Management รุนที่ 5/2563
สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
• หลักสูตรมาตรฐานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2563
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 101/2562
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตร Data Privacy Protection : Laws & Regulation รุนที่ 2/2562
• หลักสูตร Compliance Risk Management รุนที่ 5/2562
• หลักสูตร Operational Risk Management รุนที่ 12/2561
• หลักสูตร Credit Risk Scoring รุนที่ 2/2560
• หลักสูตร Credit Risk Management Concept & Framework รุนที่ 5/2559
• หลักสูตร Credit Analysis & Management รุนที่ 3/2559
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
• หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบพฤติกรรมกลุม ฉอฉลและการดำเนินคดีรถยึดทีบ่ อกเลิกสัญญาแลว
• หลักสูตร พ.ร.บ.การทวงถามหนี้และแนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ที่ถูกตอง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอน - ไมมี ตำแหนงในกิจการอน
- ไมมี ประสบการณทำงาน
2562 - ปจจุบัน
ผูชวยเลขานุการบริษัท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2562 - ปจจุบัน
ผูจัดการฝายกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
เจาหนาที่อาวุโสบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการและเครดิต
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562
เจาหนาที่วิเคราะหสินเชอ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร - ไมมี สัดสวนการถือหุนในบริษัท

- ไมมี -
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
รายชอ

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

นายวิรัตน
นายโกวิท
นายพลพีร
นางสาวรุงทิพย
นางฤทัยวรรณ
นางสาวชนาทิพย
นางสาวณัฐธภา

ตำแหนง

ชินประพินพร
รุงวัฒนโสภณ
ศักยภาพวิชานนท
ไชยพัฒนะพฤกษ
พรพิจิตรทรัพย
ลาภอินทรีย
เอี่ยมโกศลเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหาร
ลำดับ

รายนาม

ตำแหนง

จำนวนหุนที่ถือ
จำนวนหุนที่ถือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
23,000,000
14,000,000
-

จำนวนหุนที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
9,000,000
-

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.41
-

1

นายวิรัตน
ชินประพินพร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ

2

นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

21,570,265
-

21,570,265
-

-

0.38
-

3

นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

154,821,837
3,368,464

154,821,837
3,368,464

-

2.73
0.06

4

นายสมเจตน
หมูศิริเลิศ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

5

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

6

นายกำธร
ตันติศิริวัฒน
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

7

นายสรศักย
ชยารักษ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

8

ดร. ถกล
นันธิราภากร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

100,000
-

873,536
-

(773,536)
-

0.00002
-

9

นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

10

นายวราวุธ
วราภรณ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

11

ดร. นารี
บุญธีรวร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-
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ลำดับ

รายนาม

ตำแหนง

จำนวนหุนที่ถือ
จำนวนหุนที่ถือ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
20,294,154
20,294,154
-

12

นายสุรพล สติมานนท
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

13

นายคมสันต บุญยอยหยัด

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานสินเชอและการตลาด

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
14

นายพลพีร

ศักยภาพวิชานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโสสายงานควบคุม
สินเชอ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15

นายจตุรภัทร หนูแดง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สินเชอเพอการพาณิชย

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
16

นางสาวอัญชัญ

สีสม

ผูอำนวยการอาวุโสฝายบัญชี
และฝายวางแผนและกลยุทธ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

229

จำนวนหุนที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.36
-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,251,119

15,069,083

(1,817,964)

0.23

-

-

-

-

-

750,000

(750,000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

One Report / รายงานประจำป 2564
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตการรายงานและดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standard
ขอบเขตการรายงาน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รวบรวมขอมูลและจัดทำแบบแสดงรายการขอมูลประจำป/รายงานประจำป
(แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ เงอนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้
ไดรวบรวมและเปดเผยขอมูลผลการดำเนินงานดานความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามแนวทางการรายงาน
ความยั่งยืน GRI Standard ซึ่งเปนขอมูลระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท
ในสวนสำนักงานใหญและสำนักงานสาขาทัว่ ประเทศ โดยมีจดุ มุง หมายใหผมู สี ว นไดเสียทีเ่ กีย่ วของรับทราบขอมูลผลการดำเนินงาน
ของบริษัทอยางตอเนอง
ดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standard
GRI Standard

Disclosure

Page Refernce

GRI 101: Foundation 2016
Reporting principles

49-55

Using the GRI Standards for sustainability reporting

230

Making claims related to the use of the GRI Standards

230-230

General Disclosures
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1 Name of the organization

92

102-2 Activities, brands, products, and services

19-20

102-3 Location of headquarters

92

102-4 Location of operations

92

102-5 Ownership and legal form

14

102-6 Markets served

21

102-7 Scale of the organization

9-13, 107

102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain

61-63
60

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

14-18

102-11 Precautionary principle or approach

41-47

102-12 External initiatives

46, 48

102-13 Membership of associations

94

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

2

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

20-24, 41-47, 89-90

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior

230

48, 95

GRI Standard

Disclosure

Page Refernce

Ethics and Integrity
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

128-129

Governance
102-18 Governance structure

41-43, 48, 97-108

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups

50-52

102-41 Collective bargaining agreements

63

102-42 Identifying and selecting stakeholders

50-55

102-43 Approach to stakeholder engagement

50-55

102-44 Key topics and concerns raised

50-55

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements

140-144

102-46 Defining report content and topic Boundaries

53-55

102-47 List of material topics

53-55

102-48 Restatements of information

-

102-49 Changes in reporting

-

102-50 Reporting period

230

102-51 Date of most recent report

-

102-52 Reporting cycle

230

102-53 Contact point for questions regarding the report

92-93

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

230

102-55 GRI content index

230-233

102-56 External assurance

Material topics

GRI 201: Economic Performance 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

57, 76-90

103-2 The management approach and its components

57, 76-90

103-3 Evaluation of the management approach

57, 76-90

201-1 Direct economic value generated and distributed

57

201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to climate change

46

GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

66-70

103-2 The management approach and its components

66-70

103-3 Evaluation of the management approach

66-70

203-1 Infrastructure investments and services supported

66-70

203-2 Significant indirect economic impacts

66-70

231
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GRI Standard

Disclosure

Page Refernce

GRI 205: Anti-corruption 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

124-129

103-2 The management approach and its components

124-129

103-3 Evaluation of the management approach

124-129

205-1 Operations assessed for risks related to corruption

125-126

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

126
128-129

GRI 302: Energy 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

72

103-2 The management approach and its components

72

103-3 Evaluation of the management approach

72

302-1 Energy consumption within the organization

73

302-4 Reduction of energy consumption

73

GRI 303: Water and Effluents 2018
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

72

103-2 The management approach and its components

72

103-3 Evaluation of the management approach

72

303-3 Water withdrawal

73

GRI 305: Emissions 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

72

103-2 The management approach and its components

72

103-3 Evaluation of the management approach

72

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

73

305-5 Reduction of GHG emissions

73

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60

103-2 The management approach and its components

60

103-3 Evaluation of the management approach

60

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria

60

GRI 401: Employment
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

61-65

103-2 The management approach and its components

61-65

103-3 Evaluation of the management approach

61-65

401-1 New employee hires and employee turnover

61-62

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time
employees
401-3 parental leave

62-63, 107
66

232

GRI Standard

Disclosure

Page Refernce

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

63-65

103-2 The management approach and its components

63-65

103-3 Evaluation of the management approach

63-65

403-1 Occupational health and safety management system

63-65

403-3 Occupational health services

63-65

403-5 Worker training on occupational health and safety

64

403-6 promotion of worker health

64

403-9 Work-related injuries

66

403-10 Work-related ill health

66

GRI 404: Training and Education 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

62

103-2 The management approach and its components

62

103-3 Evaluation of the management approach

62

404-1 Average hours of training per year per employee

62

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

61-62

103-2 The management approach and its components

61-62

103-3 Evaluation of the management approach

61-62

405-1 Diversity of governance bodies and employees

61-62

GRI 412: Human Rights Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

70-71

103-2 The management approach and its components

70-71

103-3 Evaluation of the management approach

70-71

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments

70-71

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

60

103-2 The management approach and its components

60

103-3 Evaluation of the management approach

60

414-1 New suppliers that were screened using social criteria

60

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

60

GRI 418: Customer Privacy 2016
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

59

103-2 The management approach and its components

59

103-3 Evaluation of the management approach

59

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of
customer data

59
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