วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อประเภทรถเพื่อการพาณิชย์และ
ยานพาหนะอื่น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดี
อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์
มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพไว้กับบริษัท
พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ความเชื่ อ มั่ น การให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว กั บ คู่ ค้ า ให้ ผ ลต่ า งตอบแทนในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเป็ น ธรรมเพื่ อ
สร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พันธกิจต่อลูกค้า
พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
พันธกิจต่อสังคม
บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)
เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต บริษัทจึงได้
กำหนดค่านิยมขององค์กร “C3 SIP (ซี สามสิบ)” เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ
ค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ลูกค้า ได้แก่

Customer Focus : เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
Collaboration
Commitment
Spirit
Integrity
Professional

:
:
:
:
:

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม
เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน
เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน
เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

สารบัญ
สารจากประธานกรรมการ
รายงานคณะกรรมการบริหาร
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
ความรับผิดชอบตอสังคม
การตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางองคกร
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
โครงสรางการถือหุนและนโยบายการจายเงินปนผล
โครงสรางการจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร
การกำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน
การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สารจากประธานกรรมการ
ในป 2561 ที่ผานมา ประเทศในกลุมอุตสาหกรรมหลักมีดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกรงขึ้น โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดำเนิน
นโยบายการคลังและนโยบายการเงินอยางระมัดระวัง และกลุมประเทศยุโรปที่อาจมีปญหาภายในของบางประเทศที่คงยังเปนตัวฉุดการขยาย
ตัวของกลุมมีแตดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโนมแข็งแกรงขึ้น แมวาในประเทศญี่ปุนจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางคอยเปน
ค อ ยไปและจี น ที่ มี สั ญ ญาณเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว จากหนี้ ภ าคเอกชนที่ ยั ง อยู ใ นระดั บ สู ง ก็ ต าม แต ภ าพรวมของเศรษฐกิ จ โลกยั ง คงมี ก าร
ฟนตัวอยางตอเนื่อง สำหรับป 2562 มีการคาดการณวา เศรษฐกิจโลกอาจกลับเขาสูภาวะการชะลอตัว จากปจจัยกดดันหลายดานหากเกิด
ผลกระทบในเชิงลบ ทั้งนโยบายกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกา ปญหาการเมืองภายในของกลุมประเทศยุโรป สงครามการคาของประเทศ
ยักษใหญระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของโลกโดยรวม
สำหรับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยป 2561 นั้นมีการขยายตัว โดยมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นรวมถึงการลงทุน
ในสวนของภาครัฐ การใชจายในภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ สงผลใหผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศหรือจีดีพีเพิ่มขึ้นจากปกอนมาอยูที่ระดับประมาณ 4%
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศดังที่กลาวมา สงผลใหการดำเนินงานในป 2561 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สามารถขยายสินเชื่อไดเกินกวาเปาหมายที่วางไว โดยบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิไดจำนวน 1,641 ลานบาท สูงกวาปกอนประมาณรอยละ 46
อีกทั้งลูกหนี้สินเชื่อรวมยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นกวารอยละ 20 อยูที่ระดับ 46,412 ลานบาท นอกจากนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนที่มี
ตนทุนทางการเงินที่ต่ำและการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น สะทอนใหเห็นถึงกลยุทธการดำเนินธุรกิจที่เปนไปตามเปาหมายและโครงสราง
ทางการเงินที่แข็งแกรงและการขยายตัวของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมั่นคง
สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจประเทศไทยในป 2562 คาดการณวาจะมีการขยายตัวของจีดีพีที่ระดับ 3.5 - 4.5 อยางไรก็ตาม บริษัทก็ยัง
ตั้งเปาหมายที่จะรักษาอัตราการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งคาดการณวาภายหลังจากการเลือกตั้ง จะไดรับแรงสนับสนุน
การลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชน โดยแนวนโยบายของบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
เปนหลัก
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและผูถือหุนทุกทานที่ได ใหความไววางใจและสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดวยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานทุกทาน สำหรับความทุมเทในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหกับบริษัทอยางเต็มกำลังความสามารถในปที่ผานมา และขอใหเชื่อมั่นวาคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ทุกทาน จะมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยความสำนึกและความรับผิดชอบ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนและตอเนื่องตอไป

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำป 2561

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ในป 2561 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัว โดยมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่มีการปรับตัวที่ดีขึ้นรวมถึงการลงทุนในสวน
ของภาครัฐ การใชจายในภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศ สงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศหรื อ จี ดี พี เ พิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นมาอยู ที่ ร ะดั บ ประมาณ 4% อย า งไรก็ ต ามยั ง คงมี ป จ จั ย กดดั น ในเชิ ง ลบจากภาวะเศรษฐกิ จ โลก
ทั้งสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน นโยบายกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
เปนตน บริษัทจึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันตอเวลา เพื่อรองรับปจจัยตางๆ ในเชิงลบดังกลาวใหเปนไปตามกลยุทธ
ที่วางไวและสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแก
คณะกรรมการบริหาร
จากปจจัยที่มีความไมแนนอนดังกลาว ควบคูไปกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ในป 2561 คณะกรรมการบริหารได
ทำการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง เพื่อพิจารณา บริหารและจัดการในเรื่องตางๆ ที่สําคัญของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการ
และหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ รวมถึงพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองในเรื่องตางๆ ดังกลาวกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สามารถสรุปโดยรวมไดดังนี้
•
กําหนดกลยุทธและแผนการดําเนินงานของบริษัทประจำป รวมถึงถายทอดไปสูผูบริหารและพนักงานในองคกรใหทราบเพื่อนํา
ไปปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามผลเพื่อปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณและใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว
•
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องทุกเดือน เพื่อใหเปนไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
•
พิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของผูมีอำนาจ รวมถึงการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจของบริษัท
•
พิจารณาแนวทางการกำหนดคาตอบแทนของพนักงาน
•
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือเพื่อ
พิจารณาตอไป
คณะกรรมการบริหาร ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปาหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและรวมถึงใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ
ทำใหบริษัทเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
รายนามดังนี้
1. นายสุวิทย
2. นายวราวุธ
3. นายอนุวัติร

ไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ทาน โดยมี
อรุณานนทชัย
วราภรณ
เหลืองทวีกุล

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการที่มิใชผูบริหาร)

ดำรงตำแหนง
ดำรงตำแหนง
ดำรงตำแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ภายใตนโยบาย
และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนซึ่งไดผานการการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
สำหรับในป 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดมีการประชุม 2 ครั้ง โดยไดดำเนินการที่เกี่ยวของกับการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปตอไปนี้
•
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท รวมถึงการวิเคราะห Board Skill Matrix เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัททำงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
•
พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม
กฎหมายและหลักเกณฑอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญอันเปนประโยชน
ตอการดำเนินงานของบริษัท และเสนอชื่อดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทตอไป
•
ดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
•
กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำป
•
ทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ
กรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับภาวะตลาด
•
ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมถึงความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันและใหสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กลาวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ขางตนตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวาสำหรับป 2561 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ
เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาคาตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอื่นที่แสดงไวในรายงานประจำปนั้น เหมาะสมกับภาระ
หนาที่และความรับผิดชอบ สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษทั โดยรวม

(นายสุวิทย อรุณานนทชัย)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
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รายงานประจำป 2561

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได ใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย โปรงใส และตรวจสอบได จึงเห็นสมควรให
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะรวมกันทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหทุกคนนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code)
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงการประเมินและทบทวนใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ได ก ำหนดแนวทางการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ก ารกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักเกณฑ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตระหนักถึง
การบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม และการพัฒนาความยั่งยืน เขาไปในการประกอบธุรกิจ โดยมีหลักการ
ดำเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคง และเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลุม
ธนชาต ดังตอไปนี้
1. สามารถแขงขันอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
3. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม
4. สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
นอกจากนี้ บริษัทยังไดตระหนักถึงการคอรรัปชั่น ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นับตั้งแตป 2557 ที่
บริษัทเขารวมประกาศเจตนารมณ และผานการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective
Action Against Corruption หรือ CAC) โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทไดรับจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรองนั้น ในป 2560
บริษัทไดผานการรับรองตออายุการเปนสมาชิก CAC (Re-Certification) พรอมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม
ธนชาต ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส และการตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม
จากความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหบริษัทไดรับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำป 2561 อยูในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ในป
2561 บริษัทยังไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประจำป 2561 เปนปที่สี่ติดตอกัน จากสถาบันไทยพัฒนรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคัดเลือกจากบริษัทที่มีความโดดเดนในดานผลการดำเนินงาน สัมพันธกับ
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งสะทอนถึงความตั้งใจจริงที่จะดำเนิน
งานที่สอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
รวมทั้งพัฒนาสังคมสวนรวมใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
ในฐานะบริษัทจดทะเบียน บริษัทพรอมที่จะปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทอยางตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการใหทัดเทียมกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลตอไป เปนสวนสำคัญในการสราง
ความมั่นคงใหกับบริษัทในระยะยาว

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีก
ฐานะหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจำนวน 4 ทาน ไดแก นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายวิรัตน
ชินประพินพร นายประพันธ อนุพงษองอาจและนายนครินทร อนันตชินะ เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทำหนาที่ควบคุม ดูแลและ
กลั่ น กรองนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งในด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในส ว นของความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ
ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานการตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใชสำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
เพื่อใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได และยังรวมถึงการประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการความ
บริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ
ในป 2561 สำหรับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัว จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในสวนของ
ภาครัฐและการใชจายในภาคครัวเรือนที่มีการขยายตัว ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีปจจัยกดดันในเชิงลบจาก ทั้งสงครามการคาระหวาง
สหรัฐอเมริกาและจีน นโยบายกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก เปนตน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจึงตองปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายขางตนอยางรัดกุมและครอบคลุมในทุกความเสี่ยง เพื่อใหบริษัทสามารถดำเนิน
ธุรกิจไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวภายใตแรงกดดันดังกลาว อันจะทำใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยาง
มั่นคงเติบโตไดตอเนื่องตอไป

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Homepage
โทรศัพท
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
ชนิดของหุน

: บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
: ใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อและสินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินในตลาดรถยนตทั้งใหมและเกา รวมถึง
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาทรัพยสินแบบลีสซิ่งที่เปนธุรกิจหลัก
: 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
: บมจ. เลขที่ 0107545000209
: www.ratchthani.com
: 0-2431-9000
: 0-2431-9099
: 3,020,284,011 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
: 3,020,283,681 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
: หุนสามัญ

นายทะเบียนหลักทรัพย

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

ผูสอบบัญชี

นางสาวรัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: 0-2264-0777
โทรสาร
: 0-2264-0789-90

เลขานุการบริษัท

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

ผูชวยเลขานุการบริษัท

นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท
: 0-2431-9000 ตอ 2167
โทรสาร
: 0-2431-9099
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ 3 ป (หนวย: พันบาท)
2561*

2560

2559

ß∫· ¥ß∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π
≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

213.95

0.45

190.42

0.48

117.88

0.35

15,868.94

33.38

13,519.87

34.23

12,066.24

36.16

172.47

0.37

151.75

0.39

133.83

0.40

ลูกหนี้อื่น

66.77

0.14

54.49

0.14

52.94

0.16

ทรัพยสินรอการขายสุทธิ

78.79

0.17

60.17

0.15

56.69

0.17

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

301.67

0.63

169.02

0.43

28.16

0.08

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,996.66

63.11

24,603.00

62.30

20,245.46

60.68

373.57

0.79

323.62

0.82

302.01

0.91

0.21

0.00

0.24

0.00

0.21

0.00

19.33

0.04

19.33

0.05

19.33

0.06

113.88

0.24

119.96

0.30

129.35

0.39

5.25

0.01

8.86

0.02

10.21

0.03

317.04

0.67

269.60

0.68

200.45

0.60

1.53

0.00

1.46

0.01

2.11

0.01

47,531.06

100.00

39,491.79

100.00

33,364.87

100.00

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนด
ชำระใน 1 ป – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินครบกำหนด
ชำระใน 1 ป – สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ครบกำหนด
ชำระเกินกวา 1 ป – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่
ครบกำหนดชำระเกินกวา 1 ป – สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยรวม

* : ในชวงปลายป 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด รอยละ 99.99 (ซึ่งยังไมไดดำเนินกิจการ) การแสดง
รายการขอมูลทางการเงินในป 2561 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม
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2561*

2560

2559

ß∫· ¥ß∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π
≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

≈â“π∫“∑

√âÕ¬≈–

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,358.85

34.41

13,202.80

33.44

11,792.36

35.35

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน
1 ป

189.00

0.40

899.96

2.28

499.75

1.50

สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป

5,434.03

11.43

3,099.25

7.85

7,667.11

22.98

588.77

1.24

392.73

0.99

370.6

1.11

4.29

0.01

3.37

0.01

3.07

0.01

ภาษีเงินไดคางจาย

231.60

0.49

177.86

0.45

141.22

0.42

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

191.00

0.40

166.95

0.42

137.59

0.41

7.40

0.02

7.40

0.02

4.51

0.01

100.00

0.21

339.00

0.86

1,188.97

3.56

17,201.58

36.19

15,549.60

39.37

6,528.42

19.57

29.58

0.06

25.57

0.06

21.88

0.07

40,336.10

84.86

33,864.49

85.75

28,355.48

84.99

3,020.28

6.36

2,416.23

6.12

2,416.23

7.24

319.89

0.67

319.89

0.81

319.89

0.96

กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย

303.00

0.64

242.00

0.61

228.00

0.68

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)

3,551.79

7.47

2,649.18

6.71

2,045.27

6.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,194.96

15.14

5,627.30

14.25

5,009.39

15.01

47,531.06

100.00

39,491.79

100.00

33,364.87

100.00

เงินกูยืมระยะสั้น

เจาหนี้อื่น
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพยที่ถึงกำหนดภายใน
1 ป

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้เชาซื้อสินทรัพย
เงินกูระยะยาว
หุนกู
ประมาณการหนี้สิน-สำรองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินรวม
สวนผูถือหุน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กำไรสะสม จัดสรรแลว

หัก หุนทุนซื้อคืน
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ
บริษัทยอย
สวนของผูถือหุนรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุนรวม

* : ในชวงปลายป 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด รอยละ 99.99 (ซึ่งยังไมไดดำเนินกิจการ) การแสดง
รายการขอมูลทางการเงินในป 2561 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

2561*

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

2560
ร้อยละ

ล้านบาท

2559
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

3,166.74
35.53

82.74
0.93

2,729.35
31.26

82.53
0.95

2,454.77
29.74

82.23
1.00

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไรสุทธิ

342.15
282.95
3,827.37
869.80
503.56
402.60
410.70
2,186.66
1,640.71

8.94
7.39
100.00
22.73
13.16
10.52
10.73
57.13
42.87

301.65
244.97
3,307.23
882.41
495.74
523.43
279.84
2,181.42
1,125.81

9.12
7.40
100.00
26.68
14.99
3.08
8.46
65.96
34.04

273.16
227.52
2,985.19
947.00
439.56
496.36
221.11
2,104.03
881.16

9.15
7.62
100.00
31.72
14.73
16.63
7.41
70.49
29.51

* : ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ร้อยละ 99.99 (ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินกิจการ) การแสดงรายการข้อมูล
ทางการเงินในปี 2561 จึงแสดงในรูปแบบของงบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
อัตราส่วน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย* (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2561

2560

2559

0.73
0.71

0.79
0.77

0.60
0.60

42.87
70.34
7.20
2.40
4.80
25.59

34.04
59.94
7.40
2.90
4.50
21.17

29.52
57.31
7.75
3.64
4.11
18.41

3.77
0.09

3.09
0.09

2.80
0.09

3.36
5.61
5.52
1.24
99.40***

2.59
6.02
5.95
1.22
60.09

2.16
5.66
5.61
1.23
57.58

2.38
0.54

2.33
0.47

2.07
0.36

* อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนเดียวกับที่ระบุไว้ในร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน
ของ “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 10:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้
(ไม่รวมหนี้สินในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts))
*** การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
4,200
3,600
3,000
2,400
1,800
1,200
600
-

3,827.37
2,985.19

3,307.24
2,186.66

2,181.42

2,104.03

2559

2560

2561

-

29.52%

1,640.71

2559

7,194.96
5,009.39
28,355.48

5,627.30
33,864.49

2561

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

40,336.10

50,000
40,000
30,000
20,000

546.04
435.84
32,311.70

475.38
38,122.87

45,865.59

2560

2561

10,000

2559

2560

4%

2561

-

2559

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
3.77%

2.80%

3.09%

25%
20%
15%

2%

25.59%
18.41%

21.17%

10%

1%
0%

2560

(ล้านบาท)
60,000

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์

3%

1,125.81

881.16

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินรวม

10,000

-

42.87%
34.04%

400

50,000

20,000

อัตรากำไรสุทธิ

1,200
800

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

30,000

(ล้านบาท)
2,000
1,600

(ล้านบาท)
60,000
40,000

กำไรสุทธิ

ค่าใช้จ่ายรวม

5%

2559

2560

2561

0%

2559

2560

2561
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ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงาน CSR ของบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อนำพาใหองคกร
มีการเติบโตไดอยางยั่งยืน ดวยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไวในพันธกิจตอสังคมขององคกรวา
“บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อตอบแทนสังคม
และรวมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
เพราะเมื่อใดที่ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพดวยจิตสำนึก รวมถึงบริษัทมีความพรอมและศักยภาพในการสรางความมั่นคง บนพื้น
ฐานหลักขององคกรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พรอมไปกับการดำเนินธุรกิจดวยแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใสใจและใหความสำคัญตอ
ความคาดหวังและประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดุลยภาพของปจจัยเหลานี้ จะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตตอไปในระยะ
ยาวไดอยางมีเสถียรภาพ
บริษัทฯ กำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนหนึ่งในกลยุทธการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติทั้งดาน
การดูแลและพัฒนาบุคลากร การดำเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งยึดหลักความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทำโดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจุบันกำหนดหลักการไวดังนี้ (หลักการ 8 ขอ)
1.
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2.
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3.
การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5.
ความรับผิดชอบตอลูกคา
6.
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7.
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
ดวยความหลากหลายของกลุมผูมีสวนไดเสียตอการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีกลยุทธในการดูแล ปรับปรุงการดำเนินงาน และตอบ
สนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหบริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน บนพื้น
ฐานของการมีสวนรวม และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬

°≈¬ÿ∑∏å·≈–·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘
ผูถือหุน
ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ลูกคา
พัฒนาการใหบริการที่เปนเลิศอยางแมนยำ รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย
ตามรถยนตประเภทตางๆ โดยสรางความพึงพอใจสูงสุด
คูคา
สรางความเชื่อมั่นและความสัมพันธที่ดี เพื่อการรวมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาและฝกอบรม พรอมทั้งดูแลอยางเสมอภาค รวมถึงการใหผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
เจาหนี้
ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความเปนธรรม โปรงใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
คูแขง
ปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแขงขันทางการคาที่สุจริต
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนวยงานราชการ
ดำเนินธุรกิจกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภายใตจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

ª√–‡¥ÁπÀ≈—°
ª√–‡¥Áπ¡ÿàß‡πâπ
สงเสริมการแขงขันทางธุรกิจอยาง
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
เปนธรรม ไมใชอำนาจผูกขาด
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา

การตอตานการคอรรัปชั่น

•

- บริษัทไดจัดทำนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและคูมือ
จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายตอ
ตานการคอรรัปชั่นที่
ครอบคลุมในประเด็นการให
หรือรับของขวัญ การขัดแยง
ทางผลประโยชน การไม
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ทรัพยสินทางปญญาหรือ
ลิขสิทธิ์ เปนตน รวมถึง
กำหนดนโยบายซึ่งเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัท
(www.ratchthani.com)

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ª√–‡¥ÁπÀ≈—°

การกำหนดนโยบายการตอตาน
การทุจริต

การฝกอบรมใหความรู

•

- นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘

ª√–‡¥Áπ¡ÿàß‡πâπ

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘
- บริษัทกำหนดใหมีคำสั่ง
ระเบียบ และคูมือปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับนโยบายการ
ปองกันการฟอกเงินและการ
- นโยบายการปองกันการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน ตอตานการสนับสนุนทางการ
เงินแกการกอการราย (AML/
ทางการเงินแกการกอการราย
CFT) ตามแนวทางปฏิบัติที่
สำนักงานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศกำหนด

ความรับผิดชอบตอลูกคา
ª√–‡¥ÁπÀ≈—°

การปกปองสิทธิของลูกคา

ª√–‡¥Áπ¡ÿàß‡πâπ

- นโยบายการเก็บรักษาขอมูลความลับของลูกคา

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘
- บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัวของ
ลูกคาไวเปนความลับ โดยจะมี
การอบรมใหพนักงานมีความ
เขาใจถึงสิทธิความเปนสวนตัว
ของลูกคา
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•

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ª√–‡¥ÁπÀ≈—°

ª√–‡¥Áπ¡ÿàß‡πâπ

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘

- บริษัทไดจัดตั้งโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรและการประหยัดพลังงาน
ไมวาจะเปนการใชกระดาษหรือซอง
กระดาษรีไซเคิล การใชอุปกรณ
สำนักงานตาง ๆ อยางคุมคา การ
- การลดการใชทรัพยากร การนำกลับมาใชใหม และการรีไซเคิล
ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ หลังจากเลิก
ใชงาน ตองทำการปดทุกครั้งเพื่อ
เปนการประหยัดพลังงานของบริษัท
และพลังงานของประเทศชาติ
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
- บริษัทไดรณรงคสงเสริมใหเปลี่ยนมา
ใชอุปกรณประหยัดไฟประเภทตางๆ
ถือเปนอีกวิธีการหนึ่งเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน โดยการใชหลอดไฟ LED
(Light Emitting Diode) ทดแทน
- การอนุรักษพลังงาน
หลอดไฟแบบเกา ซึ่งใหประสิทธิภาพ
ในการสองสวางสูง นอกจากประหยัด
พลังงานแลว ยังมีความคงทน
สามารถใช ไดอยางยาวนาน ทำให
ปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลงดวย
•

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ª√–‡¥ÁπÀ≈—°

·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—μ‘
- บริษัทไดสงเสริมใหพนักงานเขา
รับการฝกอบรมแตละปในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
การพัฒนาและสงเสริมพนักงาน - มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝกอบรมเพื่อโอกาสใน
พนักงานทั้งหมด และจัดสง
ความกาวหนาของพนักงานอยางเทาเทียมกัน
รายงานการฝกอบรมตามขอบังคับ
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
- บริษัทมีนโยบายและแผนงานดาน
ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อ
ปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
สุขภาพและความปลอดภัย
- ใหความสำคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงานของพนักงาน
การประสบอันตราย โดยมีการ
ประเมินผล ติดตามผล และ
ปรับปรุงแก ไขอยางสม่ำเสมอ
- บริษัทตระหนักวาพนักงานของ
บริษัททุกคนมีคุณคาและเปนสวน
สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให
สวัสดิการ
- การดูแลและใหความสำคัญกับพนักงานใหมีชีวิตสวนตัวและ
มีการดูแลพนักงานอยางเสมอภาค
ชีวิตการทำงานที่สมดุล
การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม รวมถึงการสรางสภาพ
แวดลอมในการทำงานที่ดี
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ª√–‡¥Áπ¡ÿàß‡πâπ

สำหรับป 2561 บริษัทจัดใหมีการอบรมภายใน (In-house Learning) และสงเสริมใหเขารวมการอบรมภายนอก (Public Learning)
เพื่อใหพนักงานมีความรูความสามารถรวมทั้งไดทราบถึงศักยภาพของตนเองและนำความรู ไปพัฒนาการทำงานในอนาคตได ซึ่งมีจำนวนพนัก
งานที่เขารวมการอบรมทั้งหมด 334 คน คิดเปนรอยละ 67.75 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
•

หลักสูตรที่จัดอบรม ป 2561

À≈—° Ÿμ√
In-house Learning
Public Learning
รวม

®”π«πÀ≈—° Ÿμ√
4
15
19

®”π«π∑’Ëæπ—°ß“π‡¢â“Õ∫√¡
220
114
334

®”π«π√ÿàπ
5
24
29

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
ที่จะสงผลตอพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น จึงไดกำหนดนโยบายดังนี้
•
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกคน
•
มีการเผยแพรใหความรู และสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน แก
ผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
•
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ในดานความปลอดภัย เปนผูนำ อบรม ฝกสอน จูงใจให
พนักงานปฏิบัติงานดวยวิธที ี่ถูกตองและปลอดภัย
•
บริษัทฯ จะสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมและวิธีปฏิบัติงานอยางปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีของพนักงานทุกคน
•
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน และขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ในป 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของสถานประกอบกิจการไดดำเนินการ
ปฏิบัติงานในหลายดานดังนี้
1.
ดานการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
จัดทำคูมือความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท ตามกฎกระทรวง หมวดที่ 1 (บททั่วไป) ขอ 3 วาดวยใหนายจางจัดใหมีขอ
บังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทำงานไว ในสถานประกอบกิจการ โดยบริษัทไดแจกคูมือดังกลาวไวที่ ผูจัดการ
ทุกฝาย และมีในระบบ Intranet ของบริษัทเพื่อใหพนักงานไดศึกษารายละเอียดอีกชองทางหนึ่ง
บริษัทสงพนักงานระดับผูจัดการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหนางาน ตามกฎกระทรวง หมวดที่ 1
(บททั่วไป) ขอ 7 ใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป แตงตั้งลูกจางระดับหัวหนางานเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานระดับหัวหนางานของสถานประกอบกิจการ โดยจะแบงการอบรมเปน 2 ชุด ชุดที่หนึ่งจะอบรมในป 2561 (5 สาขา)
สวนชุดที่สองจะอบรมในป 2562 (5 สาขา และสำนักงานใหญ)
จัดอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับลูกจางทั่วไปและลูกจางเขาทำงานใหม ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ใหนายจางจัดให
ผูบริหาร หัวหนางานและลูกจางทุกคนไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
เพื่อใหบริหารจัดการและดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานไดอยางปลอดภัย โดย
บริษัทไดจัดอบรมใหกับพนักงานที่เขาใหมเปนประจำทุกป โดยไดรับความรวมมือจากสวัสดิการและคุมครองแรงงานพื้นที่ 6
กรุงเทพมหานคร สงวิทยากรมาดำเนินการอบรมในหัวขอดังกลาว
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จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเปนประจำทุกเดือน กฎกระทรวง
หมวดที่ 1 (บททั่วไป) ขอ 27 การประชุมของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อ
กรรมการเกินกึ่งหนึ่งรองขอ โดยแจงกำหนดการและวาระการประชุมใหทราบลวงหนาอยางนอยสามวันกอนวันประชุม โดย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานไดมีการจัดประชุมเปนประจำทุกเดือน โดยได
แตงตั้งคุณรุงทิพย ไชยพัฒนะพฤกษ เปนเลขานุการของคณะกรรมการฯ เพื่อทำหนาที่เปนผูดำเนินการนัดประชุมและเปน
ผูบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการเผยแพรการดำเนินการแก ไขปญหาตางๆ ที่คณะกรรมการไดปฏิบัติใหกับพนักงาน
รับทราบผานบอรดประชาสัมพันธและอีเมลภายในของบริษัท
จัดใหมีหองพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจำบริษัท โดยขอบังคับกฎกระทรวงกำหนดไวดังนี้ สถานที่ทำงานที่มีลูกจาง
ทำงานในขณะเดียวกันตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป ตองจัดใหมี
(1) เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลตาม ( 1 )
(2) หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงคนไขอยางนอยหนึ่งเตียง เวชภัณฑและยานอกจากที่ระบุไวใน ( 1 ) ตามความจำเปน
และเพียงพอแกการพยาบาลเบื้องตน
(3) พยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจำอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลาทำงาน
(4) แพทยแผนปจจุบันอยางนอยหนึ่งคน ตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวาสัปดาหละสองครั้งและเมื่อรวมเวลาแลวตองไม
นอยกวาสัปดาหละหกชั่วโมง โดยในกรณีที่ไมสะดวกในการจัดแพทยประจำ นายจางสามารถทำความตกลงกับสถาน
พยาบาลที่เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และเปนสถานพยาบาลที่นายจางสามารถนำลูกจางเขารับการรักษาพยาบาล
ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดใหมีแพทยมาตรวจรักษาได
โดยบริษัทฯ ไดจัดทำหองพยาบาลไวบริเวณชั้น 14 เริ่มเปดใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผานมา และ
ซึ่งปจจุบันไดรับพยาบาลวิชาชีพเปนพนักงานประจำของบริษัทเรียบรอยแลว โดยมีหนาที่หลักคือการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และทำการจัดเก็บดูแลเวชภัณฑและยาใหเปนหมวดหมู สะดวกแกการเบิกจายใหกับพนักงาน รวมถึงการจัดเก็บประวัติคนไข
ที่เขามาทำการรักษา

2.

ดานสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยในการทำงาน
เปลี่ยนระบบใหแสงสวางที่มีปญหาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน คณะกรรมการฯ ได ใหผูจัดการแตละฝายทำการสำรวจและ
สรุปจำนวนหลอดไฟที่ไมอยูในสภาพพรอมใชงาน และรายงานตอคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหมีแสง
สวางที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงเกาอี้ที่พนักงานนั่งใหอยูในสภาพพรอมใชงาน คณะกรรมการฯ ไดใหผูจัดการแตละฝายทำการสำรวจและสรุปแจง
รายละเอียดเกาอี้ที่ชำรุดและไมอยูในสภาพพรอมใชงานไดมายังคณะกรรมการฯ เพื่อทำการบำรุงซอมแซมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน โดยเกาอี้ที่พบปญหาสวนใหญเกิดจากลูกลอเลื่อนแตก ซึ่งเปนไปตามอายุของการใชงาน ในสวนที่ไมสามารถ
ซอมบำรุงได ไดทำการรวบรวมไวเพื่อรอทำการวาจางชางเขามาซอมบำรุงหรือรอการขายทรัพยสินออกตอไป
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกรองน้ำดื่ม คณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหพยาบาลวิชาชีพดำเนินการหาเครื่องมือและสาร
เคมีที่สามารถใชตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ไดมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบสิ่งเจือปนหรือสารคลอรีนที่ปนเปอนในน้ำดื่ม โดยได
ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผานจากเครื่องกรองน้ำ Amway รุน E-spring (รุนที่บริษัทใชอยู) และน้ำดื่มที่ขายอยูตามทอง
ตลาดอีก 3 ยี่หอ ผลการตรวจสอบทางเคมีพบวา ไมมีสิ่งเจือปนหรือสารคลอรีนปนเปอนในน้ำดื่มที่ผานการกรองจากเครื่อง
กรองน้ำ Amway รุน E-spring ทั้งนี้ในการทดสอบดังกลาวไดเชิญตัวแทนของแตละฝายมาเปนรวมในการทดลองครั้งนี้ดวย

การบริหารดานความปลอดภัยและใส ใจในสุขภาพ

ทางบริษัทไดสงเสริมใหพนักงานทุกคนดูแลใสใจ ความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร โดยสำนักงาน
ใหญของบริษัทเปนหองชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร ทางบริษัทจึงไดรวมมือกับนิติบุคคลอาคารสำนักงานในการเขารวมรับฟงการบรรยายทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซอมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช ในการซอมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงานเขา
ใหมใหเขารับการซอมอพยพหนีไฟ เพื่อจะไดเรียนรูเสนทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
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ทางบริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานไมวาจะเปนทางดานสุขอนามัย หรือสภาพแวดลอมในการทำงาน จึง
จัดใหมีการอบรมพนักงานที่เขาทำงานทั้งพนักงานใหม และพนักงานปจจุบันใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ซึ่ง
พบวา ในป 2561 บริษัทมีสถิติการหยุดงาน (Sick Leave) รอยละ 0.00 ของจำนวนบุคลากรรวมของบริษัททั้งสำนักงานใหญและสาขา อีกทั้ง
ยังมีการปองกันไมใหเกิดอันตราย จากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการทำงาน เชน การหลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่มีแสงสวางไมเพียงพอ
หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมในการทำงานที่ไมปลอดภัย การใชผาปดจมูกเพื่อปองกันการสัมผัสกับฝุนละออง เพื่อลดปญหาทางสุขภาพระยะยาว
เปนตน
•

สถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย
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การดำเนินการดานคาตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีการกำหนดวิธีการประเมินใหเปน
ไปตามมาตรฐานของทุกหนวยงาน บริษัทมีการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของบุคลากรปละ 1 ครั้ง
สำหรับการจายผลตอบแทน บริษัทมีหลักเกณฑในการจายผลตอบแทนตามลักษณะงานที่แตกตางกันออกไป โดยผลตอบแทนจะอยูใน
รูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำป โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
แตละฝายภายในองคกร เพื่อใหบริษัทมีอัตราการแขงขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงดานสวัสดิการของพนักงานและใหความสำคัญตอสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมทั้งยังเห็นวาการออมเปนสิ่ง
ที่จำเปนอยางยิ่งในการใชชีวิตในวัยเกษียณ ซึ่งสิทธิประโยชนตางๆที่พนักงานทุกคนพึงจะไดรับ มีดังนี้

•

•

•

สวัสดิการดานการประกันชีวิตกลุม

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

สวัสดิการดานการตรวจสุขภาพประจำป

บริษัทไดเห็นความสำคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุมแลว บริษัทไดจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจำป โดยจัดใหมีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเนนใหพนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงตอโรคภัยของตนเอง
และจัดใหพนักงานพบแพทย เพื่อขอคำแนะนำหลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อใหพนักงานตระหนักในสุขภาพของ
ตนเองและเปนการลดโอกาสการเกิดปญหาทางสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหครอบครัวของพนักงานตรวจ
สุขภาพประจำปโดยเสียคาใชจายในอัตราที่ต่ำกวาราคาปกติ บริษัทจึงไดใสใจพนักงานใหมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

สวัสดิการดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทไดจัดตั้งสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อวา “ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีคา” เพื่อสงเสริมการออมเงินและ
เพื่อเปนหลักประกันแกพนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็นวาพนักงานที่อยูทำงานกับ
บริษัทเรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว ใช ในวัยหลังเกษียณอยางมีความสุข จึงจัดใหมีการจัดตั้งกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพขึ้น เงินสะสมสวนของพนักงาน สามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนเพิ่มไดมากกวาที่บริษัทจายสมทบ แตตองไม
เกินรอยละ 15 ของคาจาง และบริษัทจะจายเงินสมทบเขากองทุนอีก ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
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•

สวัสดิการเงินชวยเหลืองานฌาปนกิจ

•

สวัสดิการดานสหกรณออมทรัพย

บริษัทไดจัดสวัสดิการที่มีชื่อวา “ราชธานี ใส ใจทุกชีวิต ฌาปนกิจชวยเหลือพนักงาน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือพนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะชวยเหลือในเรื่องคาใช
จายสำหรับการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กำหนด

บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิก “สหกรณออมทรัพย พนักงาน ธนชาต จำกัด” โดยสมาชิกสหกรณ คือ พนักงานที่
สังกัดบริษัทในกลุมธนชาต ซึ่งพนักงานที่เขารวมจะเขาถือหุนตามที่กำหนด และมีสิทธิ์ตามสมาชิกภาพ เชน สวัสดิการประกัน
ชีวิตกลุมและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงิน การขอกูยืมเงิน เปนตน
พนักงาน คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและสามารถพัฒนาความรูความสามารถไดโดยไมมีที่สิ้นสุด ไมวาจะเปนธุรกิจ
ขนาดใหญหรือขนาดเล็ก การพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยดานความยั่งยืนที่สำคัญของธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเปน
นโยบายหลักที่บริษัทไดใสใจและใหความสำคัญ เพราะเมื่อบุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
จะทำใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาตามเปาหมายที่ผูบริหารวางไวอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป

ขอมูลพนักงานของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับ
æπ—°ß“πª√–®” ®”·π°μ“¡√–¥—∫

‡æ»
ชาย
หญิง

ผูบริหารระดับสูง1
รวม

ชาย
หญิง

ผูจัดการ / ผูอำนวยการ2
รวม

ชาย
หญิง

พนักงาน3
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1
2
3

เพศชาย
เพศหญิง
รวม

รายงานประจำป 2561

ªï 2559
6
6
19
9
28
192
243
435
469

ตั้งแตตำแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ ถึง กรรมการผูจัดการ
ตั้งแตตำแหนงผูจัดการ ถึง ผูอำนวยการ
ตั้งแตตำแหนงเจาหนาที่ ถึง ผูชวยผูจัดการ

æπ—°ß“π™—Ë«§√“«
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ªï 2561
6
6
19
10
29
202
256
458
493

®”π«π (§π)
ªï 2560
6
6
18
9
27
192
251
443
476

ªï 2561
4
4

®”π«π (§π)
ªï 2560
4
4

ªï 2559
3
3

จำนวนพนักงานจำแนกตามพื้นที่
æπ—°ß“π®”·π°μ“¡æ◊Èπ∑’Ë

ชาย

สำนักงานใหญ

หญิง
รวม
ชาย
หญิง

สาขาในประเทศ
รวม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

ªï 2561
155

®”π«π (§π)
ªï 2560
149

ªï 2559
146

186
341
72
80
152
493

179
328
67
81
148
476

175
321
71
77
148
469

ªï 2561
13
15
28
6
9
15

®”π«π (§π)
ªï 2560
21
24
45
23
15
38

ªï 2559
32
31
63
16
10
26

‡æ»

ไมมีสาขาในตางประเทศ

จำนวนพนักงานเขาใหมและพนักงานที่พนสภาพ
ª√–‡¿∑æπ—°ß“π

‡æ»
ชาย
หญิง

พนักงานเขาใหม
รวม

ชาย
หญิง

พนักงานพนสภาพ
รวม

จำนวนการกลับเขาทำงานและอัตราการคงอยูของบุคลากรหลังการใชสิทธิ์ลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)
°√≥’¢Õß°“√≈“
ªï 2561 ªï 2560 ªï 2559
1. จำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
266
260
252
2. จำนวนพนักงานที่ไดใชสิทธิ์ลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
16
9
10
3. จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน)
16
9
10
4. อั ต ราพนั ก งานที่ ก ลั บ มาทำงานหลั ง จากสิ้ น สุ ด ระยะการลาคลอดเพื่ อ เลี้ ย งดู บุ ต ร 100
100
100
(รอยละ) (ขอ 3 หารดวย ขอ 2)
9
10
5. จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร และ 16
ยังทำงานตอหลังจากนั้นไป 1 ป (คน)
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After process)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในป 2561 ไดมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเปนการสงเสริมการชวยเหลือชุมชน
พุทธศาสนา และสาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯจึงไดพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณพรอมทั้งพนักงาน
ของบริษัทฯไดมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยตัวอยางกิจกรรมเพื่อสังคม หลักๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง
ดังตอไปนี้

•

•
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กิจกรรมเพื่อการศึกษาและสังคม

โครงการ Saturday school season 7
เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเพราะการศึกษาจะทำใหเด็กมีอนาคตที่ดีตอไปใน
ภายภาคหนา และนำความรูที่ได ไปใชพัฒนาตนเองและประเทศชาติตอไป ทางบริษัทฯ จึงไดสนับสนุนโครงการ Saturday
school season 7 เพื่อเด็กไทยทุกคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่แทจริงของตนเองผานกิจกรรมที่เด็กอยากจะ
เรียนรู ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของกลุมคนรุนใหมทุกเชาวันเสาร เปนกิจกรรมที่เด็กๆอยากเรียนรูแตมีโอกาส
นอยกวาเด็กกลุมที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดี เพื่อพัฒนาความสามารถไปจนถึงความฝนที่อยากจะเปนและอยากจะทำใหเห็นคุณคา
ในตัวเองและลดการออกนอกระบบการศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการนี้ทั้งหมด 9 โรงเรียน จัดขึ้นตั้งแตวันเสารที่
17 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2562

กิจกรรมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร

กิจกรรมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร “THANI & LMG” ครั้ง 2
บริษัทเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนตอคูคา เพื่อสรางประสิทธิภาพการรวมมือทางธุรกิจ
ในระยะยาว โดยบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทเขารวมแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร
กับทางบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปนครั้งที่ 2ตอเนื่องจากป 2559เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธอันดี และสงเสริมความสามัคคีระหวางบุคลากร
ภายในบริษัทกับบริษัทคูคาภายนอก จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สนาม TC Football Club Rama 3

รายงานประจำป 2561

•

•

กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธทางธุรกิจ

ทริปเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี
บริษัทฯไดเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ อีกทั้งเปนการสงเสริมใหพนักงานไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพทางธุรกิจมากขึ้น โดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสร
ฟุตบอลจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเรียนเชิญคุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เขารวมทริปเขาดีสลัก ซึ่งเปนทริปแรกของป 2561 ทำใหหลายๆทานไดทำความรูจักกันในการปนจักรยานครั้งนี้ และได
สานตอในดานการดำเนินธุรกิจกันอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2561 ณ เขาดีสลัก จังหวัด
สุพรรณบุรี รวมระยะทาง 65 กิโลเมตร

กิจกรรมเพื่อสังคมและเด็กผูดอยโอกาส

โครงการ HAND TO HAND “นองอิ่มทอง ราชธานีอิ่มใจ” ป 2
ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหวยปุม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
บริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จำกั ด (มหาชน) ได ใ ห ค วามสำคั ญ และได ม องเห็ น อนาคตของเด็ ก ๆ ที่ อ าศั ย อยู ต าม
แนวชายแดนทางภาคเหนือซึ่งเปนถิ่นทุรกันดารที่ความชวยเหลือยังเขาไมถึง จึงไดจัดโครงการ Hand To Hand ขึ้นเปนปที่
2 โดยในป พ.ศ. 2561 คุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันบริจาคเงิน และ
สิ่งของเครื่องใชที่จำเปนพรอมทั้งอาหารกลางวันนองๆ ไดอิ่มทอง รวมเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 126,291.00 บาท ณ ศูนยการ
เรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานหวยปุม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
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•

22

กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาใหยั่งยืน

ณ วัดสวนหลวง จังหวัดนครสวรรค
บริษัทฯไดตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อเปนการทำนุบำรุงศาสนาใหยั่งยืนสืบเนื่องจากป 2560
ทางบริษัทฯ ไดเปนประธานในการหลอพระประธานพระพุทธชินราช นำโดยคุณวิรัตน ชินประพินพร ประธานกรรมการ
คุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ และพนักงานของบริษัทฯทุกทานไดรวมทำบุญกันอยางตอเนื่อง และในป 2561
ทางบริ ษั ท ฯ และพนั ก งานได เ ป น เจ า ภาพทอดผ า กฐิ น สามั ค คี (เพื่ อ สมทบทุ น สร า งโบสถ ) รวมเป น เงิ น จำนวนทั้ ง สิ้ น
1,009,667.00 บาท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสวนหลวง ตำบลบานไร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค

รายงานประจำป 2561

•

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสันทนาการภายในองคกร

กิจกรรมแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ “RATCHTHANI FOOTBALL CUP”
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลภายในองคกร เพื่อเสริมสรางความรัก
ความสามัคคี และประสิทธิภาพในการทำงานเปนทีม รวมถึงการเสียสละ และการสงเสริมสุขภาพของพนักงาน ใหพนักงานได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการออกกำลังกายเพื่อเชื่อมความสัมพันธอันดี และสงเสริมความสามัคคีภายในองคกร โดย
ทางบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงไดสนับสนุนใหพนักงานรวมแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธภายในองคกรขึ้น
โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สนาม Soccer Pro Bangkok และปจจุบันทางบริษัทฯ ยังไดมีการ
สนับสนุนใหจัดตั้งกิจกรรมทีมฟุตบอลขึ้น
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

การตอตานการคอรรัปชั่น
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดตระหนักวา การคอรรัปชั่นจะสงผลรายและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ และประการที่สำคัญเปนการกระทำที่ไมถูกตอง กอใหเกิดความไมเปนธรรมทางธุรกิจ อันจะสงผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัท ทั้ง
ดานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแขงขัน และไมเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทำใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย ขาดความเชื่อมั่นตอองคกร บริษัทจึงถือเปนหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไมสนับสนุนกิจการ กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มี
สวนรวมกับการแสวงหาผลประโยชนอันไมพึงไดรับ ไมวาทางตรงหรือทางออมจากการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ และพรอมที่จะรวมมือกับ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองคกรระหวางประเทศ เพื่อแสดงความมุงมั่นในการตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรการ
ตอตานการคอรรัปชั่นของกลุมธนชาต โดยใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ซึ่งนโยบาย
และมาตรการดังกลาวไดมีการเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com) อีกดวย

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น

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

การทบทวน ติดตาม

กระบวนการสำหรับตอตาน
การคอรรัปชั่น

นโยบาย และการพัฒนามาตรการ
ปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น

การติดตอสื่อสาร
การสรางวัฒนธรรมองคกร / เพิ่มความตระหนัก / ชองทางการรองเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อติดตามและปองกันความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ครอบคลุมถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่น ตั้งแตการระบุความเสี่ยงซึ่งกำหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงตอการคอรรัปชั่น การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกำหนดความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นครอบคลุม 4 รูปแบบ ไดแก
การใหหรือรับสินบน คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ เชน การชวยเหลือทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศล/เงิน
สนับสนุน

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
1.

2.
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คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น กำกับดูแล
ใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและ
ไดนำไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายในอยางเพียงพอ และสอบทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นอยางมีประสิทธิภาพ
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3.

4.

5.
6.

ฝายจัดการ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสงเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย
หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการ
คอรรัปชั่น โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บริษัทลูก บริษัทรวม (ถามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

การฝกอบรม โครงการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท

ในป 2560 บริษัทสงเสริมใหมีการอบรมใหพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ไดมีความรูความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตาม
นโยบายภาคบังคับของโครงการ “ตอตานการคอรรัปชั่น” ดังตอไปนี้
1.
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานตอตานการคอรรัปชั่นของประเทศ
ไทย ป 2560 (Anti-Corruption for Executives) รวมกับคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทในกลุมธนชาต
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผูอำนวยการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเปน
วิทยากร
2.
พนักงานระดับผูจัดการ ไดเขารวมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Managers
พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคน ไดศึกษาแนวทางปฏิบัติผานคูมือเรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น และการประชาสัมพันธของบริษัท
3.
สำหรับป 2561 บริษัทสงเสริมใหมีการอบรมใหพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ไดมีความรูความเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองตาม
นโยบายภาคบังคับของโครงการตอตานการคอรรัปชั่น ภายใตหลักสูตร “รวมพลังขับเคลื่อน โปรงใส ไรคอรรัปชั่น” โดยปจจุบันไดเผยแพร
นโยบายผานเว็บไซตของบริษัท ในหัวขอ “การตอตานคอรรัปชั่น” รวมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับพนักงานในบริษัททุกคน เปนประจำ
ทุกปๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดการรับรู เขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลุมธนชาต
นอกจากนี้ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังไดทำการสนับสนุนใหพนักงานบริษัท เปนตัวแทนกลุมธนชาต เขารวมงาน
“วันตอตานคอรรัปชั่น 2561” ภายใตแนวคิด “คนไทย ตื่นรูสูโกง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ระหวางเวลา 8.00-12.00 น.
ณ หองภิรัช ฮอลล 1-3 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา และงาน “วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)” ในวันศุกรที่ 7
ธันวาคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบชิ ั่น ฮอลล 2 ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชองทางการแจงเบาะแส การรองเรียนการทุจริตและการคอรรัปชั่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนธรรม สอดคลองกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งรองรับนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทจึงไดจัดทำ ระเบียบ
เรื่อง การแจงเบาะแส การรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอรรัปชั่น (Whistle blower) ขึ้น เพื่อใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนได
เสียสามารถแจงเบาะแสกระทำทุจริตหรือการคอรรัปชั่น
ผูพบเห็นเหตุสงสัยที่เขาขายการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น หรือไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น สามารถ
แจงเบาะแส / รองเรียน โดยเปดเผยหรือไมเปดเผยชื่อพรอมทั้งระบุขอเท็จจริง หรือแจงหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ ที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอัน
ควรใหเชื่อไดวามีการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น หรือไดรับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริต และการคอรรัปชั่น โดยผานชองทางหนึ่งทาง
ใดตอไปนี้
1.
Website: www.ratchthani.com เรื่อง การตอตานการคอรรัปชั่น (หัวขอ การแจงเบาะแสการกระทำทุจริต การคอรรัปชั่น)
2.
แจงโดยตรงที่ กรรมการผูจัดการ
3.
แจงโดยตรงที่ ผูบริหารสูงสุดของผูตรวจสอบภายในของบริษัท
4.
แจงผูบังคับบัญชา
กรณีที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ใหแจงเรื่องโดยตรงตอประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การคุมครองการแจงเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น (Whistle Blower)

บริษัทไดกำหนดกลไกในการใหความคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับบริษัท ในการตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่น ไดแก การแจง
เบาะแส หรือการใหขอมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาการกระทำดังกลาวนั้น จะไมทำใหผูแจงได
รับความเดือดรอน และเสียหาย ดังนี้
1.
ใหหนวยงานที่ไดรับแจงเรื่อง พิจารณาขอมูลในเบื้องตนหรือหาขอมูลประกอบ หากเห็นวาสมควรใหมีการตรวจสอบ ขอเท็จ
จริงอยางละเอียด ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่รับเรื่องใหความเห็นชอบ แลวสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนิน
การตามขั้นตอนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทตาม
ลำดับ
อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบขอรองเรียนโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงที่มีความนาเชื่อถือ สามารถคนหาขอเท็จ
จริงเพิ่มเติมได (ไมใชการแจงที่เขาขายบัตรสนเทศ) ทั้งนี้ ไมรวมถึงการรองเรียนปญหาหรือขอพิพาทระหวางบุคคล
2.
บริษัทจะใหความคุมครองผูที่ใหความรวมมือกับบริษัทในการแจงเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ
กับบริษัท มิให ไดรับความเดือดรอน อันตราย หรือไมไดรับความเปนธรรมอันเกิดจากการใหความรวมมือในการตอตานการ
ทุจริตและการคอรรัปชั่นดังกลาว
3.
บริษัทจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงาน หรือผูบริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอรรัปชั่น แมวาการ
กระทำนั้นจะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4.
กรณีผูแจงเบาะแส / รองเรียน พบวาตนเองไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัท
กำหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมได
5.
เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูรองเรียน และใหขอมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปดขอมูล ผูแจงเบาะแส หรือใหขอมูล
และเก็บขอมูลดังกลาวเปนความลับ โดยจำกัดเฉพาะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ คนหาความจริง หากฝาฝน
ถือเปนการกระทำผิดวินัย
6.
กรณีพบวามีพนักงาน หรือผูบริหาร ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยวิธีการที่ไมเปนธรรม หรือกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่น อัน
มีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นไดแจงเบาะแส/รองเรียน หรือปฏิเสธการคอรรัปชั่น ใหถือวาเปนการผิดวินัย

โครงการ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต”

ตามที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดลงนามเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และไดดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อเขาสู
กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวรวมฯ จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
แลวนั้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต มีมติใหการรับรอง บริษัท
ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action Against
Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาต รวม 10 บริษัท โดยใบประกาศรับรองที่บริษัท
ไดรับจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
สำหรับป 2560 บริษัทไดดำเนินการยื่นตออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด จนกระทั่ง
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ประจำไตรมาส 2/2560 มีมติ
ใหการรับรองตออายุ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
(Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาต รวม 14 บริษัท
โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทไดรับจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม
โปรงใส และใหความสำคัญในการตอตานคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศ
รับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ใน
งานประชุมระดับชาติวาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตครั้งที่ 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)
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นอกจากนี้ตั้งแตป 2558 โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต หรือ CAC ไดจัดทำเว็บไซตเพื่อเปน
ชองทางใหขอมูลและแจงขาวสารกิจกรรมตางๆ แกบริษัทที่เขารวมโครงการ CAC รวมทั้งเปนชองทางสำคัญใหบริษัทที่เขารวมโครงการฯ
ใชเปนพื้นที่แบงปนประสบการณในการแก ไข ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของภาคเอกชน เพื่อสรางความรวมมือกันระหวางบริษัทเอกชนจับมือ
กันตานทุจริตคอรรัปชั่น อันเปนอุปสรรคสำคัญของการประกอบธุรกิจอยางโปรงใส ดวยเหตุนี้ เว็บไซตของ CAC จึงเปนสมบัติรวมกันของ
ทุกบริษัทที่เขารวม ที่จะเขามาใชเปนชองทางประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษัทกับโครงการ CAC และบริษัทสมาชิกอื่นๆ ไดรับ
ทราบ ในขณะเดียวกัน การเผยแพรวิธีการแก ไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นและการติดสินบนของภาคเอกชนไทย ก็สมควรไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคประชาสังคม โครงการ CAC จึงไดจัดทำตราสัญลักษณขึ้น

สำหรับป 2561 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงไดรับตราสัญลักษณ (สีทอง) ซึ่งหมายถึง บริษัทไดผานกระบวนการ
รับรองของ CAC ซึ่งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหบริษัทสามารถนำตราสัญลักษณไปใช โดยมีวัตถุประสงคสำหรับเปนเครื่องหมาย
การแสดงเจตนารมณและความรวมมือของบริษัทในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบใหแกสาธารณะชนไดรับทราบ และสรางความ
เชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลุมธนชาต
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นายวิรัตน ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ดร.ถกล นันธิราภากร

นายสุวิทย อรุณานนทชัย

นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ

นายเจริญสุข กิจอิทธ‘

นายประพันธ อนุพงษองอาจ

นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
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กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

นายวราวุธ วราภรณ

ดร.นารี บุญธีรวร

นายสุรพล สติมานนท

นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร

นายนครินทร อนันตชินะ

นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
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คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

ธุรการและประสานงานสาขา

สาขานครสวรรค

สาขาหาดใหญ (สงขลา)

สาขาอุดรธานี

สาขาอุบลราชธานี

สาขาเชียงราย

สาขาสุราษฎรธานี

สาขาพิษณุโลก

สาขาระยอง

อำนวยสินเชื่อ
สำนักงานใหญ

สินเชื่อลิสซิ่ง

สินเชื่อภาคกลาง

สินเชื่อเขตธนบุรี

สินเชื่อรถมอเตอร ไซด
ใหญ (Big Bike)

สินเชื่อเขตกรุงเทพ

สินเชื่อเพื่อการพาณิชย

สินเชื่อรถบรรทุก

สาขานครราชสีมา

สาขาขอนแกน

สายงานสินเชื่อ
และการตลาด

สายงานกิจการสาขา
ธุรกิจสินเชื่อ

กลุมงานธุรกิจสินเชื่อ

กฎหมาย

เรงรัดหนี้สิน

ติดตามหนี้สิน

วิเคราะหสินเชื่อ

สายงานควบคุมสินเชื่อ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสรางองคกร

สำนักกรรมการ

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ

การเงิน

บัญชี

วางแผนและกลยุทธ

สายงานกลยุทธองคกร
และการเงิน

ทะเบียน - สัญญา

ประสานงานประกันภัย
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สายงานสนับสนุนธุรกิจ

กลุมงานสนับสนุน

หนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเพื่อเชาซื้อและสินเชื่อสัญญาเชาทางการเงินในตลาดรถยนต
ทั้งใหมและเกา ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล และมุงเนนรถยนตเพื่อการพาณิชย ไดแก รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาด
ใหญ เปนตน รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาทรัพยสินแบบลีสซิ่งที่เปนธุรกิจหลักของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ประวัติความเปนมา

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด” ดวย ทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกจำนวน 6 ลานบาท มีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ทั้งนี้นับตั้งแตเปดดำเนิน
การมา บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนจำนวน 36 ลานบาท ในปเดียวกับที่
บริษัทเปดดำเนินการ ตอมาในป 2535 และป 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 56 ลานบาท และ 168 ลานบาท ตามลำดับ
ในชวงเริ่มตนของการดำเนินกิจการ บริษัทมุงเนนธุรกิจดานการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง ทั้งประเภทการใหสินเชื่อแกผูซื้อ
รถยนตรายยอย โดยผานผูจำหนายรถยนตมือสอง และการใหสินเชื่อแกผูจำหนายรถยนตมือสอง เพื่อใชเปนแหลงเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต
มาเพื่อจำหนายหรือที่เรียกวาการใหสินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการใหสินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมีสัดสวนใกลเคียงกัน อยางไร
ก็ตาม ในป 2549 บริษัทไดยกเลิกและไมมีนโยบายในการปลอยสินเชื่อแบบ Floor Plan อีกตอไป เนื่องจากการใหสินเชื่อดังกลาวในปที่ผาน
มานั้นเปนกลไกของการรักษาสวนแบงทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกวามุงทำเพื่อเปนธุรกิจ หรือเพื่อมุงหวังราย
ไดที่เกิดขึ้น
ตั้งแตป 2543 บริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย เพื่อรับทราบตลาดขอมูลรถยนตมือสองซึ่งเปนประโยชนตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบัน บริษัทมีสวนงานฝายวิเคราะหสินเชื่อ และฝายการตลาดที่มีประสบการณในการทำตลาดรถยนตมือสอง
ซึ่งทำหนาที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกคา โดยจะมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยู
ตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอน
การพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด

พัฒนาการที่สำคัญในชวงที่ผานมา
การดำเนินธุรกิจ
ป 2545
ป 2546

ป 2547
ป 2549
มีนาคม
สิงหาคม
ป 2551
ตุลาคม

บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” เมื่อเดือน
สิงหาคม และไดรับอนุญาตใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545
บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทำใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทผานทางเว็บไซต โดยลูกคาสามารถ
รับทราบขอมูลที่สำคัญเบื้องตน ตลอดจนขาวสารตางๆ เชนราคากลางของ รถยนตมือสอง บริษัทใหบริการรับชำระ
คางวด และรับชำระคาบริการตางๆ ดวยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชำระผานระบบ ATM เพื่อเปนทางเลือก
ในการชำระที่สะดวกมากขึ้น บริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกร ที่ระดับ “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ในเดือนมกราคมบริษัทไดสมัครเปนสมาชิกกับ บริษัท ขอมูลเครดิตไทย จำกัด (Credit Bureau) (ปจจุบันคือบริษัท
ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (National Credit Bureau)) เพื่อไดรับทราบขอมูลลูกคาและนำมาใชประกอบการ
พิจารณาการใหสินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผูเชาซื้อที่ไมมีความสามารถในการชำระหนี้มาขอกูสินเชื่อของบริษัทได
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม บริษัทไดเปดสาขาในรูปของศูนยบริการเชาซื้อจำนวน 1 สาขา ที่บริเวณ วงแหวนกาญจนาภิเษก
กรุงเทพฯ จากทั้งหมด 3 สาขาที่บริษัทคาดวาจะเปดใหครบภายในปนี้ครอบคลุม 3 มุมเมืองของกรุงเทพฯ เพื่อ
รองรับลูกคารายยอยซึ่งมีความตองการสินเชื่อ และตองการรีไฟแนนซสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ไดเขามาถือหุนกับบริษัทในสัดสวนรอยละ 39.76 ของทุนจดทะเบียน
ที่เรียกชำระแลวนั้น ไดแตงตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเขาเปนกรรมการ ในบริษัทตามสัดสวนภายหลังการได
มาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว จำนวน 4 ทาน
บริษัทไดขยายสาขาไปตามภูมิภาคตางๆ จำนวน 5 สาขา ไดแก สาขาขอนแกน สาขาโคราชที่จังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิษณุโลก สาขาระยอง สาขาราชบุรี แตตอมาไดทำการปดสาขาราชบุรี
เริ่มดำเนินธุรกิจใหบริการลิสซิ่งใหกับกลุมลูกคาที่เปนลูกคานิติบุคคล สำหรับสินเชื่อลิสซิ่ง รถยนตที่ใหบริการนั้น
ประกอบดวยสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาดำเนินงาน โดยบริษัท มีกลุมเปาหมายเปนลูกคามือสองที่ราคาเกิน 1
ลานบาทขึ้นไป
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

ป 2553
ป 2554
ป 2555
ป 2556
ป 2557
เมษายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ป 2559
ตุลาคม
ป 2561
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ดานเงินทุน

ป 2545

ป 2549
มกราคม
กุมภาพันธ

ป 2553
มีนาคม
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รายงานประจำป 2561

บริษัทไดเปดสาขาทางภาคใต 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎรธานี
บริษัทไดเปดสาขาทางภาคเหนือ 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย
บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร จากที่ระดับ “BBB” เปน “BBB+” แนวโนมอันดับเครดิต “Stable”
หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
บริษัทไดเปดสาขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี
บริษัทไดเปดสาขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีก 1 สาขา คือ สาขาอุดรธานี
บริษัทไดเปดสาขาทางภาคใตเพิ่มอีก 1 สาขาที่จังหวัดสงขลา คือ สาขาหาดใหญ
บริษัทไดเปดสาขาทางภาคเหนือตอนลาง 1 สาขา คือสาขานครสวรรค
บริษัทไดรับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองคกร จากที่ระดับ “BBB+” เปน “A-” แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ
“คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหบริษัทจัดตั้ง บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด (“RTN”) เปนบริษัท
ในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต โดยดำเนินธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย และนายหนาประกันชีวิต รวมทั้งธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกลาว
จดทะเบียนจัดตั้ง RTN เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยแบงเปน 20,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ซึ่งบริษัทไดมีการลงทุนใน RTN โดยการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม รอยละ 100
ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ RTN จากเดิม 2,000,000 บาท เปน 4,000,000 บาท โดยแบงเปน 40,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท ซึ่งบริษัทไดมีการลงทุนใน RTN โดยการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม รอยละ 100 ของจำนวน
หุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทไดจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 168 ลานบาท เปน 208 ลานบาท
ดวยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40 ลานบาท ใหแกกลุม ผูถือหุนเดิมของบริษัท และตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 ที่ประชุมมีมติใหบริษัทแปรสภาพจากบริษัท
จำกัดเปนบริษัทมหาชน พรอมกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” และมีมติใหเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 208 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จำนวน 18,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.00 บาท จัดสรรใหประชาชนทั่วไปจำนวน 16,800,000 หุน ในราคา
หุนละ 8.00 บาท และจัดสรรใหกับพนักงานของบริษัทจำนวน 1,600,000 หุน ในราคาหุนละ 6.40 บาท
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุน
พรอมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 75,000,000 หนวย เพื่อเสนอขายใหแก ธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2549 บริษัทไดลงนามในบันทึกขอตกลงซื้อขายหุนระหวางบริษัทในฐานะ ผูจะขาย และ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะกลุมผูจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 150,000,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 1.15 บาท โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 172,500,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จำนวน
75,000,000 หนวย ไมคิดมูลคา ทั้งนี้ การซื้อขายขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ และผลการตรวจสอบทรัพยสินของบริษัทโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
หลังจากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ไดซื้อหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จากกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สงผลใหธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญแทนธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีหุนบริษัทรอยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว

ป 2554
เมษายน
พฤศจิกายน

ป 2556
เมษายน

ป 2557
เมษายน

ป 2558
เมษายน

ป 2561
เมษายน

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลใหกับผูถือหุนเดิมจาก ทุนจดทะเบียน
เดิม 822,593,906 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 904,853,296 บาท
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยจากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จำนวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเปนการเพิ่มทุนโดยเสนอขายใหกับ ผูถือหุนเดิมสงผลใหธนาคารธนชาต จำกัด
(มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือหุนเปน จำนวน 874,973,000 หุน คิดเปนรอยละ 65.18 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำระแลว
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,342,349,708 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 1,610,819,649 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 268,469,941หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปน
หุนสามัญของบริษัท ทำใหบริษัทมี ทุนชำระแลวจำนวน 1,610,819,597 บาท (หุนสามัญ 1,610,819,597 หุน) มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2557 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2557 ได อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,610,819,597 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 2,013,524,496
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,899 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจาย
ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ทำใหบริษัทมีทุนชำระแลวจำนวน 2,013,522,778 บาท (หุนสามัญ 2,013,522,778
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2558 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2558 ได อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,522,778 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,333
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 402,704,555 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจาย
ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ทำใหบริษัทมีทุนชำระแลวจำนวน 2,416,227,209 บาท (หุนสามัญ 2,416,227,209
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจำป 2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 3 เมษายน 2561 ได อ นุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,416,227,209 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน 3,020,284,011
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 604,056,802 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจาย
ปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ทำใหบริษัทมีทุนชำระแลวจำนวน 3,020,283,681 บาท (หุนสามัญ 3,020,283,681
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท

เหตุการณสำคัญในชวงที่ผานมา
ป 2557
เมษายน

ตุลาคม
ป 2558
กุมภาพันธ

บริษัทไดลงนามเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective
Action Against Corruption หรือ CAC)
บริษัทผานการรับรองเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective Action
Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมธนชาตรวม 10
บริษัท จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
บริษัทไดรับคัดเลือกไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator คือ “ระดับ 4 ไดรับการ
รับรอง (Certified)” จากสถาบันไทยพัฒนผานการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย แสดงใหเห็นวามีการสอบทานความครบถวนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการไดรับการรับรองเปนสมาชิก CAC
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

มีนาคม

มิถุนายน
พฤศจิกายน
ป 2559
กุมภาพันธ

เมษายน

มิถุนายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ป 2560
มกราคม

พฤษภาคม

มิถุนายน
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รายงานประจำป 2561

บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ป 2558 จากสถาบันไทยพัฒน โดยคัดเลือกจาก
บริ ษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น ในด า นผลการดำเนิ น งาน สั ม พั น ธ กั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance : ESG) จำนวน 100 บริษัท จากจำนวน 567 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณ ภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2558 คะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทไดรับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2558 อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกไดรับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator ในระดับสูงสุดคือ “ระดับ 5
ขยายผลสูผูเกี่ยวของ (Extended)” จากสถาบันไทยพัฒนผานการสนับสนุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แสดงใหเห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุนสวนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือ
ตัวแทนทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการผลักดันใหคูคาดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไมมีสวนเกี่ยวของกับ
การทุจริต
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ป 2559 จากสถาบันไทยพัฒน โดยคัดเลือกจาก
บริ ษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น ในด า นผลการดำเนิ น งาน สั ม พั น ธ กั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คมและธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance : ESG) จำนวน 100 บริษัท จากจำนวน 621 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณ ภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2559 คะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทไดรับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2559 อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทไดรับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนดานผลการดำเนินงาน” ประจำป 2559 และไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขา
ชิงรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเพิ่มติม ในพิธีมอบรางวัล “SET Award 2016” โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยรวมกับวารสารการเงินธนาคาร
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนีSET100 (SET 100 Index) สำหรับคำนวณระหวาง
วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนีSETHD (SET High Dividend 30 Index) สำหรับ
คำนวณระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ป 2560 จากสถาบันไทยพัฒน โดยคัดเลือกจาก
บริ ษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น ในด า นผลการดำเนิ น งาน สั ม พั น ธ กั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance : ESG) จำนวน 100 บริษัท จากจำนวน 656 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริ ษั ท ได รั บ คั ด เลื อ กเข า คำนวณเป น ดั ช นี MSCI Global Small Cap จาก Morgan Stanley Capital
International เปนดัชนีอางอิง (benchmark) ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใหผูลงทุนสถาบันที่ลงทุนในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ได
นำมาใชเปนหลักฐานในการวัดผลการตอบแทน
บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณ ภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2560 คะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย

กรกฎาคม

สิงหาคม
ตุลาคม
ป 2561
พฤษภาคม

มิถุนายน
กรกฎาคม

พฤศจิกายน

บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยที่เปนองคกรประกอบของดัชนี SET100 (SET100 Index) สำหรับคำนวณ
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยที่เปนองคกรประกอบของดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index)
สำหรับคำนวณระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560 จากตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย
บริ ษั ท ผ า นการรั บ รองการต อ อายุ ก ารเป น สมาชิ ก ของแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต
(Collective Action Against Corruption หรือ CAC) พรอมกับบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุมธนชาต รวม 14 บริษัท จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
บริษัทไดรับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2560 อยูในเกณฑ “ดีมาก” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแล
ดิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ป 2561 จากสถาบันไทยพัฒน โดยคัดเลือกจาก
บริ ษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น ในด า นผลการดำเนิ น งาน สั ม พั น ธ กั บ ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สั ง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance : ESG) จำนวน 100 บริษัท จากจำนวน 683 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณ ภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 คะแนนเต็ม 100
คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยมและสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
บริษัทไดรับคัดเลือกเปนหลักทรัพยที่เปนองคกรประกอบของดัชนี SET100 (SET100 Index) สำหรับคำนวณ
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริ ษั ท ได รั บ คั ด เลื อ กเป น หลั ก ทรั พ ย ที่ เ ป น องค ก รประกอบของดั ช นี FTSE SET Mid Cap Index จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับ FTSE Group
บริษัทไดรับผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ ประจำป 2561 อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแล
ดิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมสง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ โดยมีโครงสรางกลุมธุรกิจ
ทางการเงินธนชาต ดังตอไปนี้

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
65.18%

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
100.00%

บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและสินเชื่อเชาการเงิน โดยมุงเนนการใหบริการสินเชื่อไปยังตลาดรถยนตที่
บริษัทมีความชำนาญการเปนพิเศษอันไดแก ตลาดรถยนตเพื่อการพาณิชยทั้งใหมและเกา เชน รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุก
เปนตน และตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชแลว (รถมือสอง) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองคิดเปน
ประมาณรอยละ 35 ของยอดการใหสินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ในป 2561 บริษัทมุงเนนการปลอยรถยนตเพื่อการพาณิชยเปนหลักทั้งรถใหม
และรถเกา โดยมีสัดสวนรถยนตเพื่อการพาณิชยรอยละ 70 และรถอื่นๆรอยละ 30 ทั้งนี้เมื่อลูกคาไดชำระคางวดครบถวนตามสัญญาแลว
กรรมสิทธิ์ในรถยนตจะถูกโอนใหแกลูกคา
ในการดำเนินธุรกิจใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสองถือเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหม นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุมลูกคาหลักคือรถยนตเพื่อการพาณิชย ซึ่งมีความออนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ บริษัทจึงตองคำนึงถึงปจจัยหลายดานในการพิจารณาปลอยสินเชื่อ ซึ่งไดแก สภาพการใชงานของรถ ราคาอางอิงในตลาดรถยนตมือ
สอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต เปนตน ดวยเหตุนี้บริษัท จึงตองมีทีมงานสินเชื่อที่มากประสบการณในการตรวจสอบสภาพและ
ราคาตลาดของรถยนตมือสอง
นอกจากการใหบริการสินเชื่อดังกลาวขางตนแลว บริษทั ยังมีการใหบริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เชน การใหบริการตอ
ภาษีทะเบียนรถยนตประจำป การประสานงานการตออายุกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งการนำรถยนตไปตรวจสภาพเพื่อตอภาษีทะเบียนรถยนต
เปนตน ซึ่งนอกจากจะเปนการอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาแลวยังเปนการเพิ่มรายได ใหกับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชนในแงของการ
คุมครองทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษัทอีกดวย
ในป 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด (“อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของหุนที่จำหนายได
แลวทั้งหมด (นับรวมการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเสริมแกลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อและเชา
ทางการเงินของบริษัท เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและคงประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่ทำใหบริษัท
ประกอบธุรกิจทางดานการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและเชาทางการเงินไดอยางครบวงจรเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคงตอไป

โครงสรางรายไดของบริษัท

โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีดังนี้
ªï 2561

ªï 2560

ªï 2559

√“¬‰¥â
≈â“π∫“∑
1. รายไดจากสัญญาเชาซื้อ
- รถยนตนั่งสวนบุคคล
- รถยนตเพื่อการพาณิชย
รวมรายไดจากสัญญาเชาซื้อ
2. รายไดจากสัญญาเชาการเงิน
3. รายไดอื่น
- รายไดคาธรรมเนียมและคาบริการ
- รายไดคาปรับจากการผิดนัดชำระ
- หนี้สูญไดรับคืน
- รายไดคานายหนาเบี้ยประกัน
- รายไดอื่น*
รวมรายไดอื่น
รวมรายได

%

≈â“π∫“∑

%

≈â“π∫“∑

%

799.48
2,367.26
3,166.74
35.53

20.89
61.85
82.74
0.93

757.35
1,972.00
2,729.35
31.26

22.90
59.63
82.53
0.94

533.57
1,921.21
2,454.77
29.74

17.87
64.36
82.23
1.00

154.31
127.74
11.93
187.85
143.27
625.10
3,827.37

4.03
3.34
0.31
4.91
3.74
16.33
100.00

151.37
115.09
7.92
150.29
121.95
546.62
3,307.23

4.58
3.48
0.24
4.54
3.69
16.53
100.00

146.73
102.96
4.27
126.43
120.28
500.68
2,985.19

4.92
3.45
0.14
4.24
4.03
16.77
100.00

หมายเหตุ: (*) รายไดอื่นสวนใหญเปนรายไดที่มาจากการฟองรองเรียกคาเสียหายจากลูกหนี้ รายไดเบ็ดเตล็ด รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ
เงินปนผลรับ
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รายงานประจำป 2561

ภาพรวมการตลาดและภาวะการแขงขัน

สำหรับในป 2561 อุตสาหกรรมสินเชื่อเชาซื้อและลิสซิ่ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตตอเนื่องจากปกอน ทามกลางการแขงขันใน
ธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อยังคงรุนแรงตอเนื่องตอไป เนื่องจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเชาซื้อของผูผลิตและ
ตัวแทนจำหนายรถยนตมุงเนนการทำตลาดไปที่สินเชื่อรถยนตสวนบุคคลทั้งรถใหมและรถมือสอง ทำใหผูประกอบการบางรายมีการปรับตัว
และขยายสัดสวนไปยังการใหสินเชื่อสำหรับรถยนตมือสองมากขึ้นแตผูประกอบการเหลานี้ก็ยังไมถือเปนคูแขงโดยตรงของบริษัท เนื่องจาก
กลุมตลาดเปาหมายหลักของบริษัทเปนกลุมรถยนตเพื่อการพาณิชยทั้งรถใหมและรถเกา ซึ่งการแขงขันในกลุมนี้ยังไมรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบ
ตลาดรถยนตสวนบุคคล
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทสวนใหญเปนบุคคลธรรมดาทั่วไป รวมถึงนิติบุคคลซึ่งไดรับการแนะนำจากผูจำหนายรถยนตมือสอง
ทั้งนี้ สำหรับป 2561 ที่ผานมาบริษัทมียอดรวมการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อแกกลุมลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 80
ของยอดการใหสินเชื่อทั้งหมด บริษัทมุงเนนการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนกันเองและใหความสะดวกแกลูกคาและผูจำหนายรถยนต
เปนสำคัญ รวมถึงการเอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานไปยัง
กลุมลูกคาใหมเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจากกลุมลูกคาเดิมและผูจำหนายรถยนตทั้งหลาย จากประสบการณในอดีตที่ผานมาลูกคาเดิม
ที่มีการผอนชำระคางวดกับบริษัทหมดแลว หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมื่อตองการจะเปลี่ยนรถยนตมือสองคันใหมก็มักจะกลับมาใชบริการ
สินเชื่อของบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทไดวางกลยุทธในการแขงขันดังนี้
1.
มุงเนนการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งกอนและหลังการขาย ควบคู ไปกับความสามารถในการใหบริการลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการมีพนักงานสินเชื่อคอยใหบริการประจำตามสถานจำหนายรถยนตมือสองตางๆ และมีเจาหนาที่ดาน
ทะเบียนรถยนตประสานงานกับทีมสินเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสำคัญกับการ
ชำระราคาใหแกผูจำหนายรถยนตใหมีความรวดเร็วและตรงตอเวลา
2.
มุงเนนการใหบริการในกลุมลูกคาเปาหมายที่บริษัทมีความชำนาญทั้งในตลาดสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง (Niche
market) และรถบรรทุกทั้งใหมและใชแลวดวยประสบการณการดำเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลากวา 25 ป ประกอบกับ
บุคลากรของบริษัทมีความรูความเขาใจในการทำตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนตไดเปนอยางดี
ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขงบางรายที่เพิ่งเริ่มเขามาในธุรกิจ
3.
ใหความสำคัญกับการใหบริการที่ครบวงจร เชน การตอภาษีทะเบียนรถยนต และการตอกรมธรรมประกันภัยเพื่อชวยอำนวย
ความสะดวกใหกับลูกคาซึ่งเปนการเสริมรายไดใหกับบริษัทอีกทางหนึ่ง
4.
สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและผูจำหนายรถยนตมือสอง ดวยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว การอำนวยความสะดวกใน
การใหบริการ รวมทั้งใหผลตอบแทนที่ดีกับผูจำหนายรถยนต ตลอดจนใหความสำคัญกับความสม่ำเสมอของการใหบริการ
โดยบริษัทจะตองจัดหาวงเงินเพื่อใหบริการสินเชื่อแกลูกคาของผูจำหนายรถยนตแตละรายไดอยางเพียงพอและสม่ำเสมอเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นแกผูจำหนายรถยนตและเพื่อสรางโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทตอไป
5.
บริษัทเนนการใหสินเชื่อผานผูจำหนายรถยนตมือสองที่ ใหความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนตที่จำหนายราคาขาย
สมเหตุสมผล หลักฐานทะเบียนรถยนตถูกตอง และ/หรือ มีการรับประกันการใชงานใหกบั ผูซื้อ เพื่อชวยลดความเสี่ยงในดาน
คุณภาพของรถยนตที่เปนหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการใหสินเชื่อเพื่อเชาซื้อรถยนตมือสองที่มีความ
เสี่ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และคุณภาพของรถยนต ในขณะที่รถยนตใหมมีความเสี่ยงหลักอยูที่คุณภาพลูกหนี้อยางเดียว
6.
มุงเนนการใหความสำคัญกับบุคลากรที่มีอยูของบริษัท และการจัดหาบุคลากรดานสินเชื่อที่มีความสามารถและประสบการณ
ในการทำตลาดรถยนตมือสองมารวมงานเพื่อเสริมสรางทีมสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาความรูแกพนักงาน
และรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรูปของคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการรักษาสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนารอยละ
60-65 ของมูลคาพอรตลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทคาดวาลูกคากลุมดังกลาวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและใหผลตอบแทน
ในดานอัตราการทำกำไรที่สูงกวาและมีความเสี่ยงที่ต่ำกวารถยนตนั่งสวนบุคคล (โดยปกติเมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขาย
ทอดตลาด บริษัทจะสามารถขายไดในราคาที่ใกลเคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถเลี่ยงการแขงขันกับสถาบันการเงินใหญที่มีตนทุนใน
การดำเนินงานต่ำกวาและสามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับบริษัทไดมากขึ้น
นอกจากนี้จากประสบการณอันยาวนานและความชำนาญในธุรกิจ บริษัทยังใชความไดเปรียบนี้ ใหเปนประโยชนในการสรางความ
สามารถในการแขงขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธและการใหผลตอบแทนที่ดีแกผูจำหนายรถยนตมือสอง การใหบริการที่รวดเร็วทันใจ
สำหรับลูกคาเพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด และการขยายความสัมพันธกับผูจำหนายรถยนตมือสองใหมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสและ
ชองทางธุรกิจ
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทมีสวนงานการตลาดที่มีประสบการณในการทำตลาดรถยนตมือสองรับผิดชอบดูแลการหาลูกคา โดยจะมีการสรางความสัมพันธที่
ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท
ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้
บริษัทไมไดมีการทำสัญญาใดๆ กับผูจำหนายรถยนตเหลานั้น
ปจจุบันบริษัทมีผูจำหนายรถยนตที่เปนคูคากับบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกวาพันราย ซึ่งทั้งหมดเปนผูจำหนายรถยนตที่ตั้งอยู ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองตางจังหวัด โดยเปนคูคาประจำมากกวา 500 ราย ทั้งนี้บริษัทไมมีการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคารายใด
เกินกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ซึ่งโดยปกติผูจัดจำหนายรถยนตจะมีการติดตอทำธุรกิจกับบริษัทที่ใหบริการดานเชาซื้อและเชาการเงิน
หลายราย แตการแนะนำใหลูกคาผูซื้อรถยนตใชบริการเชาซื้อและเชาการเงินจากบริษัทใดขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก
- ความสัมพันธระหวางผูจำหนายรถยนตและบริษัท
- คุณภาพและความรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคา
- ความรวดเร็วและความตรงตอเวลาในการชำระเงินใหกับผูจำหนายรถยนต
- ความสม่ำเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการใหบริการ
- ความรวมมือและใหการสนับสนุนการสงเสริมการขายที่ผูจำหนายรถยนตจัดขึ้นในบางโอกาส
อยางไรก็ตามจากประสบการณการดำเนินธุรกิจและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับผูจำหนายรถยนตมาเปนเวลานาน จึงทำใหบริษัท
สามารถทำการคาในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการใหบริการดานสินเชื่อแกลูกคา / ผูซื้อรถยนตของผูจำหนายรถยนตมือสองขนาด
ใหญบางรายได

แหลงที่มาและใช ไปของเงินทุน

แหลงเงินทุนที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากสวนของทุนแลว บริษัทยังมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณา
แหลงเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีดังนี้
√“¬°“√
สวนของผูถือหุน
เงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น*
หุนกูระยะยาว***
เงินกูยืมระยะยาว
รวมเงินกูยืม**
รวม

2561
≈â“π∫“∑
7,194.96

—¥ à«π (%)
15.48

21,981.88
17,201.58
100.00
39,283.46
46,478.42

47.29
37.01
0.22
84.52
100.00

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡
2560
≈â“π∫“∑
—¥ à«π (%)
5,627.30
14.53

≈â“π∫“∑
5,009.39

—¥ à«π (%)
15.33

17,202.01
15,549.60
339.00
33,090.61
38,717.91

19,959.22
6,528.42
1,188.97
27,676.61
32,686.00

61.06
19.97
3.64
84.67
100.00

44.43
40.16
0.88
85.47
100.00

2559

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุมเงินกูยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไมรวมเปนเงินกูยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานปกติ เชน เงินโอนรอตัดบัญชี, เจาหนี้สรรพากร,
เงินทดรองจาย, เจาหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุนกูระยะยาว (สุทธิจากสวนที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ป) เปนมูลคากอนหักคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี

เงินกูยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนรวม 39,283.46 ลานบาท โดยมีกำหนดการจายชำระคืนดังนี้
°”Àπ¥™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡
≈â“π∫“∑
ภายใน 1 ป
21,981.88
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป
14,174.13
เกินกวา 2 ปแตไมเกิน 3 ป
3,127.45
เกินกวา 3 ป
0.00
รวม
39,283.46
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เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ โดยไมรวมลูกหนี้ที่คางชำระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยูระหวางดำเนินคดี บริษัทจะมีคางวดที่
ครบกำหนดชำระ ดังนี้
§à“ß«¥∑’Ë ‰¥â√—∫®“°≈Ÿ°Àπ’È
—≠≠“‡™à“´◊ÈÕ (≈â“π∫“∑)
—≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π (≈â“π∫“∑)
√«¡ (≈â“π∫“∑)
ภายใน 1 ป
18,643.44
204.67
18,848.11
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2 ป
15,289.62
175.02
15,464.64
เกินกวา 2 ปแตไมเกิน 3 ป
10,869.52
123.16
10,992.68
เกินกวา 3 ป
7,049.54
113.25
7,162.79
รวม
51,852.12
616.10
52,468.22
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้เงินกูที่ครบกำหนดจายคืนภายใน 1 ป (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น) จำนวน
21,981.88 ลานบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระคืนเกินกวา 1 ปแต ไมเกิน 2 ป จำนวน 14,174.13 ลานบาท เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับคางวดที่ถึงกำหนดชำระของลูกหนี้ภายใน 1 ป จำนวน 18,848.11 ลานบาท และคางวดที่ครบกำหนดเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 2
ป จำนวน 15,464.64 ลานบาท จะเห็นไดวาบริษัทมีแหลงเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินกูที่ครบกำหนดภายใน 1 ป เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้น
บางสวนจะถูกชำระโดยเงินกูระยะยาว ซึ่งเปนกลยุทธการจัดการโครงสรางทางการบริหารเงินซึ่งเงินกูยืมที่ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปนั้น
ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ
ภายใน 1 ป
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสภาพคลอง โดยพิจารณาแหลงเงินกู ใหมที่เปนเงินกูระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให
สอดคลองกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ และเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของ Mismatch fund ซึ่งบริษัทยังคง
บริหารความเสี่ยงดังกลาวอยางใกลชิดและระมัดระวัง

เปาหมายของบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนา

สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปที่ผานมาทามกลางปจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากตางประเทศและในประเทศ ซึ่งบริษัทไดมีการ
ติดตามและเฝาระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการรวมบริหารงานกับผูบริหารของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูถือหุน
ใหญอยางใกลชิดและตอเนื่อง ในการกำหนดกลยุทธการใหสินเชื่อเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยแยกลูกคากลุมเปาหมาย
ระหวางบริษัทกับธนาคารใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความทับซอนทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทยังคงใชความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบริษัทเปน
หลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต โดยวางแนวทางการดำเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนาดังนี้
1.
วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายฐานการใหเชาซื้อรถยนตใหครอบคลุมพื้นที่บริการใหมากขึ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการใหสินเชื่อมีความรวดเร็ว ถูกตองและสรางความพอใจสูงสุดแกลูกคาของบริษัท
2.
ขยายกลุมฐานลูกคารถยนตเพื่อการพาณิชยอยางตอเนื่อง รถแท็กซี่ ใหครอบคลุมทั่วประเทศโดยผานทางสาขาของบริษัท
3.
การขยายสินเชื่อยานพาหนะประเภทอื่น เชน เครื่องบิน เรือยอรช เพื่อเติมเต็มความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมที่มี
ศักยภาพในตลาด
4.
ปรับโครงสรางทางการเงินใหมีความเหมาะสมอันจะนำไปสูการลดตนทุนทางธุรกิจและสงผลใหบริษัทอยู ในจุดที่มีความ
สามารถในการแขงขันได
5.
เนนการรักษาฐานลูกคาเดิมและการเพิ่มการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อใหลูกคาไดรับความพอใจสูงสุด
6.
รักษาบุคลากรที่มีคุณคาของบริษัท มุงพัฒนาและสรางบุคลากรสินเชื่อใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีรายไดหลักจากดอกเบี้ยรับจากการปลอยสินเชื่อ ซึ่งคำนวณดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate) ในขณะที่ตนทุนการกูยืมของ
บริษัทบางสวนมาจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีความ
ผันผวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีการปรับขึ้น และอัตราดอกเบี้ยรับยังไมสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทัน
อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ปรับตัวสูงขึ้น จะสงผลกระทบตออัตราสวนตางระหวางอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจาย (Interest spread) ใหมี
อัตราลดลง ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการใหสินเชื่อเชาซื้อในรถประเภทตางๆ ที่ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาใหมากขึ้น
และการบริหารการจัดหาแหลงเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่ต่ำ เพื่อรักษาระดับ Interest spread ใหอยูในระดับใกลเคียงกับที่ผานๆ มา

ความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อและระยะเวลาในการกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเชาซื้อสวนใหญจะตองประสบกับความเสี่ยงจากความแตกตางทางดานระยะเวลาการใหสินเชื่อและระยะเวลาใน
การกูยืมเงินและสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งรวมถึง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีการใหสินเชื่อแกลูกคาเปนชวงระยะ
เวลานาน 1 - 5 ป ในขณะที่การจัดหาเงินทุนของบริษัทสวนใหญอยูในรูปของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ มีชวงระยะเวลาใน
การกูยืม 1 - 4 ป จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกตางดานระยะเวลา (Duration Gap) และอาจสงผลใหเกิดภาวะของรายรับและรายจายไม
สอดคลองกันอันจะนำไปสูการเกิดความเสี่ยงการขาดสภาพคลองในการดำเนินงานได ทั้งนี้บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวและทำการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการแบงชั้นลูกหนี้สัญญาเชาซื้อใหมของบริษัทออกเปนระยะสั้นและระยะยาวและปรับระยะเวลาการใหสินเชื่อเพื่อ
ใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจายชำระคืนเงินกูยืมจากแหลงตางๆ อีกทั้งเพิ่มสัดสวนเงินกูยืมจากแหลงตางๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ ซึ่งจะชวยลดความแตกตางดานระยะเวลาลง และสามารถบริหารจัดการตนทุนทางการเงินใหเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้ง
จะชวยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการดำเนินงานลงใหอยูในระดับที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมั่นคงตอไป

ความเสี่ยงดานการตลาดและการแขงขัน

อุตสาหกรรมรถยนตและยอดจำหนายรถยนตมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและไดผลักดันใหเกิดผูประกอบการธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อ
รถยนตขึ้นใหมหลายราย ทั้งที่เปนกิจการที่มีผูถือหุนเปนสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกำหนด
แผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตใหธนาคารพาณิชยสามารถประกอบธุรกิจเชาซื้อและธุรกิจลิสซิ่งไดอยางเสรี และอนุญาตใหกิจการที่
เปนของผูผลิตรถยนตและตัวแทนจำหนายรถยนตที่มีเงินทุนจำนวนมากจากตางประเทศและมีตนทุนทางการเงินที่ต่ำ สามารถประกอบธุรกิจ
เชาซื้อและธุรกิจลิสซิ่งไดอยางเสรีเชนกัน สงผลใหสภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเชาซื้อมีการแขงขันที่สูงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการแขงขัน
ดานราคาเพื่อชวยสนับสนุนยอดจำหนายรถยนต
สำหรับป 2561 บริษัทยังคงรักษาสัดสวนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเพื่อการพาณิชยตอไป ใหอยูในระดับรอยละ 65-70 ของ
มูลคาลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงเชื่อวาลูกคากลุมดังกลาวมีอัตราการเติบโตที่ดีอยางตอเนื่องและใหผลตอบแทนในดานอัตราการ
ทำกำไรที่สูงกวาและมีความเสี่ยงที่ต่ำกวารถยนตนั่งสวนบุคคล (โดยปกติเมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้และทำการประมูลเพื่อขายสูสาธารณชน
บริษัทจะสามารถขายได ในราคาที่ ใกลเคียงกับมูลหนี้มากกวารถยนตนั่งสวนบุคคล) ซึ่งจะทำใหบริษัทสามารถเลี่ยงการแขงขันกับสถาบัน
การเงินใหญที่มีตนทุนการในดำเนินงานต่ำกวาและสามารถเพิ่มโอกาสในการแขงขันใหกับบริษัทไดมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ ไมกอใหเกิดรายได

ในการประกอบธุรกิจเชาซื้อ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได เปนความเสี่ยงที่มีควบคูไปกับการ
ประกอบธุรกิจ การที่ผูเชาซื้อไมสามารถชำระหนี้ ไดตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปจจัยภายในของลูกคาเองเชน ความตองการใชเงินเพื่อรักษา
สุขภาพ ปญหาจากปจจัยจากคาซอมบำรุงรถยนตที่กำลังผอนชำระอยู ปญหาจากปจจัยภายนอกเชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาจากราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปญหาจากการถูกไลออกจากงาน ปญหาภัยธรรมชาติ ปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ จะสงผลใหผูเชาซื้อไมสามารถชำระคางวด
ไดตรงตามกำหนดและกอใหเกิดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได บริษัทจึงมุงเนนและใหความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ การควบคุม
ประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปลอยสินเชื่อที่เขมงวด เพื่อลดความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดใหอยูในเกณฑที่ไมมากจนกระทบกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท
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บริษัทมีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ดังตอไปนี้คือ
•
บริษัททำการควบคุมคุณภาพการปลอยสินเชื่อโดยทำการตรวจสอบขอมูลพฤติกรรมการชำระหนี้จากสถิติของลูกคาจาก บริษัท
ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด เพื่อสกัดกั้นผูเชาซื้อที่ ไมมีความสามารถในการชำระหนี้มาขอกูสินเชื่อของบริษัทได รวมถึง
การนำระบบ Credit Scoring มาใชประกอบการประเมินคุณภาพลูกคาที่ขอเชาซื้อรถยนต
•
บริษัททำการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใชขอมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจำนวนลูกคาที่คางชำระรายสัญญา
ควบคู ไปกับนโยบายการติดตามเรงรัดหนี้ที่เขมงวดเพื่อใหหนี้ที่คางชำระกลับคืนมาอยูในสถานะปกติให ไดมากและรวดเร็ว
ที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณีผดิ นัดชำระงวดที่ 1 เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พรอมกับการสงเจาหนาที่เพื่อ
ติดตามและทวงถามลูกคา ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีเมื่อผิดนัดชำระงวดที่ 1 กรณีผิดนัดชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3
เจาหนาที่จะสงจดหมายเตือนเพื่อเรงรัดเบื้องตนและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกคาและผูค้ำประกัน ทั้งนี้อัตราเบี้ยปรับเปน
ไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กำหนด ในกรณีผิดนัดชำระ 3 งวดขึ้นไป จะทำรายงานสงให
ฝายเรงรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ โดยมีกำหนดระยะเวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา หากลูกคาไมมา
ติดตอ บริษัทจะดำเนินการเรงรัดและยึดรถยนตคืน หากบริษัทไมสามารถติดตามยึดรถยนตคืนมาไดหรือในกรณีที่ขายประมูล
รถยึดมาไดแตไดเงินไมเพียงพอที่จะชำระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับลูกคาและผูค้ำประกันตอไป โดยจะ
เปนการฟองรองคดีเพื่อให ไดหนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะตองจัดทำรายชื่อ Black list สำหรับลูกคารายดังกลาวเพื่อ
เปนขอมูลในการใหสินเชื่อเชาซื้อตอไป
นอกจากนี้บริษัทยังมีการรายงานเพื่อใหทราบถึงสถานะคุณภาพสินเชื่อในปจจุบันรวมทั้งมีการติดตามดูแลอยางตอเนื่องเพื่อปองกัน
การคางชำระคางวด และในกรณีที่มีการคางคางวดเกิดขึ้น บริษัทจะเขาตรวจสอบพฤติกรรมลูกคาที่คางชำระตั้งแตงวดแรกอยางใกลชิดและ
ทำการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของไวเปนแนวการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ตอไป

ความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง

ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การปลอยสินเชื่อทั้งรถใหมและรถมือสอง ซึ่งบริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบสภาพรถยนตมือสอง การประเมินราคาของรถยนตมือสอง รวมถึงการขายรถยนตที่ยึดคืนมาไดต่ำกวามูลคาสินเชื่อคงเหลือ ซึ่งตอง
นำมาประมูลขายตามสภาพ โดยราคาจะขึ้นอยูกับอายุรถยนต สภาพ และความนิยมของรุน และยี่หอรถยนตนั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 บริษัทมีสัดสวนสินเชื่อเชาซื้อรถมือสอง คิดเปนประมาณรอยละ 30 ของยอดลูกหนี้สินเชื่อเชาซื้อและลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
ทั้งหมด
บริษัทมีมาตรการที่จะจำกัดความเสี่ยงตางๆเหลานี้โดยใชการตรวจสอบเชิงคุณภาพรถยนตและใชทีมงานที่มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนตควบคูไปกับการพิจารณาสินเชื่อที่เขมงวด นอกจากนี้บริษัทยังมีการคัดเลือกผูจำหนายรถยนตมือสอง
ที่ไดมาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนตมือสองที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมีการรับประกันคุณภาพรถยนตภายหลังการจำหนายแลว
รวมถึงมีการวิเคราะหพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ผูจำหนายรถยนตมือสองไดสงรายชื่อเพื่อขอสินเชื่อเชาซื้อรถยนตดวย

ความเสี่ยงจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา

เมื่อบริษัทไดดำเนินการยึดคืนรถยนตมาจากลูกหนี้แลว รถยนตที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนำมาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูล และใน
กรณีที่ขายประมูลรถยึดแลวไมพอชำระหนี้ บริษัทยังสามารถเรียกรองสวนที่เหลือจากลูกหนี้หรือผูค้ำประกันได ซึ่งในกรณีที่บริษัทไมสามารถ
เรียกรองหนี้สวนที่เหลือได บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคาประมูลรถยึดจะขึ้นกับคุณภาพ อายุ และความนิยมของรถยนต
รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความตองการรถยนตในขณะนั้น อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา
ในกรณีของรถยนตมือสองนั้นโดยทั่วไปจะนอยกวากรณีของรถยนตใหม เนื่องจากการลดลงของราคารถยนตตามอายุการใชงานแตละปนั้นจะมี
อัตราสูงในชวงปแรกๆ และมีอัตราชะลอลงในชวงที่รถยนตมีอายุการใชงานมากขึ้น
ในป 2559 ราคารถยนตมือสองเริ่มมีสัญญาณเขาสูภาวะสมดุลโดยมีการปรับตัวลดลงในลักษณะคอยเปนคอยไป ตอเนื่องมาจนถึงป
2561 อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการขายรถยนตที่ยึดคืนมา โดยใหมีการติดตามดูแลสินเชื่ออยางตอ
เนื่องและใกลชิดเพื่อปองกันการคางชำระคางวด อันจะนำไปสูกระบวนการยึดรถในที่สุด และจะดำเนินการขายโดยเร็ว เพื่อลดผลขาดทุนจาก
ราคาที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทไดดำเนินการฟองรองทางกฎหมายกับผูเชาซื้อและผูค้ำประกันใหชำระเงินในสวนที่บริษัทขาดผลประโยชน
หลังจากยึดรถคืนมาเพื่อใหบริษัทมีผลขาดทุนนอยที่สุด ดังจะเห็นไดจากจำนวนรถยนตที่ขายจากการยึดคืนในป 2559 2560 และ 2561 มี
จำนวน 611 คัน 495 คัน และ 443 คัน ตามลำดับ และมีผลขาดทุนจากการจำหนายรถที่ยึดคืน ในป 2559 2560 และ 2561 เปนจำนวน
90.12 ลานบาท 59.01 ลานบาทและ 55.20 ลานบาท ตามลำดับ
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทตองอาศัยบุคลากรดานการตลาดที่มีความรู ความชำนาญ และมีประสบการณในการตรวจสอบสภาพ และ
ราคาตลาดของรถยนตมือสองไดเปนอยางดี ซึ่งเปนขอไดเปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคูแขง ประกอบกับบุคลากรของบริษัทเปนผูมีความรู
ความเขาใจและประสบการณในการทำตลาด และการดูแลลูกคาโดยมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจำหนายรถยนตหลายรายอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจำอยูตามสถานที่จำหนายของผูจำหนายรถยนตมือสองที่เปนคูคากับบริษัท ซึ่งผูจำหนายรถยนตที่
เปนคูคากับบริษัทจะตองไดรับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจำหนายรถยนตตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังใหความ
สำคัญกับการชำระราคาใหแกผูจำหนายรถยนตใหรวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทเนนใหบุคลากรอำนวยความสะดวกในการใหบริการสินเชื่อแกลูกคาและผูจำหนายรถยนตเปนสำคัญ รวมถึงการ
เอาใจใสและการพัฒนาบริการหลังการขายอยางตอเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมได และสามารถขยายไปยังกลุมลูกคาใหมเพิ่ม
มากขึ้น โดยไดรับการแนะนำจากกลุมลูกคาเดิมและผูจำหนายรถยนตทั้งหลาย โดยที่ผานมาลูกคาเดิมที่มีการผอนชำระคางวดกับบริษัท
หมดแลว หรืออยูระหวางการผอนคางวดเมื่อตองการจะเปลี่ยนรถยนตมือสองคันใหมกม็ ักจะกลับมาใชบริการสินเชื่อของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป อาจมีผลกระทบตอการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได อยางไรก็ตาม บริษัทมี
นโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความชำนาญเหลานี้โดยการจูงใจใหบุคคลเหลานั้นทำงานอยูกับบริษัทในระยะยาวในรูปผลตอบแทน
ตางๆ รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาความรูแกบุคคลเหลานั้นเปนประจำอยางตอเนื่อง

ความเสี่ยงจากโอกาสในการกอหนี้เพิ่มในอนาคต

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีขยายธุรกิจโดยการปลอยสินเชื่ออยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทมี
ลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงิน – สุทธิ จำนวน 32,747.54 ลานบาท 38,598.25 ลานบาท และ 46,411.63 ลานบาท ตามลำดับ การขยาย
ธุรกิจอยางตอเนื่องนี้ ทำใหบริษัทมีความจำเปนจะตองจัดหาเงินทุนหรือการกอหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการกอหนี้เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามบริษัทไดเตรียมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการจัดหาเงินกูยืมจากหลากหลายแหลง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการ
กอหนี้ทั้งจากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้และการกูยืมจากสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงกิจการที่เกี่ยวของกันเพื่อใหเพียง
พอตอการขยายตัวทางธุรกิจตามเปาหมายที่ไดวางไวของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังคงพยายามจัดหาเงินกูยืมที่มีตนทุนทางการเงินต่ำภายใต
ความเสี่ยงของโครงสรางทางการเงินและสภาพคลองของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหุนและ
ผูที่เกี่ยวของเปนสำคัญ

42

รายงานประจำป 2561

โครงสรางการถือหุนและนโยบายการจายเงินปนผล
ผูถือหุน

ตารางรายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

≈”¥—∫
1.
2.
3.
4.

√“¬™◊ËÕ

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ (Àÿâπ)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1,968,689,250
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
100,041,392
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
74,571,647
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
54,002,400
LIMITED
5. นายภมร พลเทพ
50,250,000
6. กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30
42,671,700
7. นางเนาวนารถ จามรมาน
32,300,000
8. นางวิลาวรรณ รุงวัฒนโสภณ
17,600,000
9. นางศิริวงษ รุงวัฒนโสภณ
15,588,045
10. กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวอิควิตี้
13,441,275
11. อื่นๆ
651,127,972
รวม
3,020,283,681
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)

√âÕ¬≈–
65.18
3.31
2.47
1.79
1.66
1.41
1.07
0.58
0.52
0.45
21.56
100.00

นโยบายการจายปนผล

บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิตามที่ไดกำหนดไวในขอบังคับของบริษัท หากไมมี
เหตุจำเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

การจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน

ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2558 โดยจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.18 บาท หรือคิดเปนรอยละ 58.09 ของกำไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2559 โดยจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.21 บาท หรือคิดเปนรอยละ 57.58 ของกำไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติใหจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานป 2560 โดยจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท และจายเงินปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจำนวน 604,056,802 หุน (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท) คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมจาย
เงินปนผลทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.28 บาท หรือคิดเปนรอยละ 60.09 ของกำไรสุทธิ
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โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกประการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
√“¬™◊ËÕ

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

μ”·Àπàß

นายวิรัตน
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
กรรมการ
นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
นายอนุวัติร
เหลืองทวีกุล
กรรมการ
นายประพันธ
อนุพงษองอาจ
กรรมการ
นายเอกสิทธิ์
ศักดิ์ธนาคร
กรรมการ
นายนครินทร
อนันตชินะ
กรรมการ
ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ
นายวราวุธ
วราภรณ
กรรมการอิสระ
นายสุรพล
สติมานนท
กรรมการอิสระ
ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้มีนายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.แนงนอย ใจออนนอม พนจากตำแหนงตามวาระ
และดร.นารี บุญธีรวร ไดรับอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ
เปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู มี อ ำนาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ตามที่ ก ำหนดในหนั ง สื อ รั บ รอง ประกอบด ว ย นายวิ รั ต น ชิ น ประพิ น พร
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ นายเจริญสุข กิจอิทธิ นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล นายประพันธ อนุพงษองอาจ นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
และนายนครินทร อนันตชินะ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ
1.

2.
3.
4.
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มีความรู ทักษะ และประสบการณที่หลากหลายชวยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะดานที่เปน
ประโยชนกับบริษัท มีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจของบริษัท โดยไมได
คำนึงถึงขอจำกัดเรื่องเพศ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ไมเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทำเพื่อ
ประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีการแตงตั้ง
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของสามารถทำธุรกรรมซึ่งเปนปกติทางการคาทั่วไปของบริษัท โดยตองเปน
ธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชน จะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวย
อำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเวนธุรกรรมตองหามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
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อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1.

2.
3.
4.

มอบอำนาจหนาที่ ใหแกคณะกรรมการชุดยอย ฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนไดภายใตขอบเขตอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
อนุ มั ติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ต อ กลุ ม ลู ก ค า ที่ ผ า นการเห็ น ชอบจากฝ า ยวิ เ คราะห สิ น เชื่ อ ในวงเงิ น ส ว นที่ เ กิ น อำนาจอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการบริหาร
กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอำนาจของคณะกรรมการที่จะกระทำได ประธานกรรมการหรือกรรมการผูจัดการคนใด
คนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ที่คณะกรรมการไดมอบหมายไว มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตรา
สำคัญของบริษัทกระทำการใดๆ แทนบริษัทได
มีอำนาจเชิญฝายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวา
เกี่ยวของจำเปน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน
ของบริษัท
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบายภาพรวมที่สำคัญ แผนธุรกิจ เปาหมายทางการเงินและงบประมาณ โดย
กำกับดูแลใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องในระยะยาว
กำกับดูแลใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งคณะ
กรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดมติของที่ประชุม
ผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุนกู การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น การแก ไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับและการจายบำเหน็จกรรมการ เปนตน
กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา
จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับรายงานของผูสอบบัญชีครอบคลุม
เรื่องสำคัญตามขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการชุดยอยตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสรางคุณประโยชนหรือผลกระทบตอลูกคา หรือผูที่
เกี่ยวของ รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

คณะผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหาร จำนวน 6 ทาน ประกอบดวย
√“¬™◊ËÕ
μ”·Àπàß
นายวิรัตน
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
กรรมการผูจัดการ
นายคมสันต
บุญยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการ
(ดูแลสายงานกิจการสาขาธุรกิจสินเชื่อและสายงานสินเชื่อและการตลาด)
นายบุญชู
วงศภักดี
รองกรรมการผูจัดการ (Chief Financial Officer)
(ดูแลสายงานกลยุทธองคกรและการเงิน)
นายพลพีร
ศักยภาพวิชานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
(ดูแลสายงานควบคุมสินเชื่อ)
นายสุดชัย
วิริยะลัพภะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(ดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ)

หมายเหตุ :
- ผูบริหารตามเกณฑนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- สำหรับสายงานธุรการองคกรรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติแตงตั้ง นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
เปนเลขานุการบริษัท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติแตงตั้งนางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช เปนผูชวยเลขานุการบริษัท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เลขานุการบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดวยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายและตามที่บริษัทมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีดังนี้

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

รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท
ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ
ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม และนำลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ
บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผูถือหุนและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท รายงานประจำปของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจนเก็บรักษา
รายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับดูแล ตามระเบียบและขอกำหนด
ของหนวยงานทางการ
ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปให ไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท
อบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ

ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น 5,402,718.09 บาท โดยลักษณะของ
คาตอบแทนอยูในลักษณะของคาเบี้ยประชุม และคาบำเหน็จกรรมการ (คิดเปนรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน
สำหรับกำไรสุทธิประจำป 2560) สรุปไดดังนี้
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รายงานประจำป 2561
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นายวิรัตน ชินประพินพร
120,000
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
75,000
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
100,000
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
100,000
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
100,000
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
100,000
นายนครินทร อนันตชินะ
ดร.ถกล
นันธิราภากร
100,000
นายสุวิทย อรุณานนทชัย
100,000
นายสุรพล สติมานนท
75,000
นายวราวุธ วราภรณ
100,000
ดร.นารี
บุญธีรวร
75,000
กรรมการที่พนจากตำแหนงในป 2561
ผศ.แนงนอย ใจออนนอม
25,000
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
75,000
กรรมการที่พนจากตำแหนงในป 2560
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
รวม
1,145,000
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(2)

(3) = (1) + (2)

120,000
100,000
75,000
100,000
75,000

50,000
60,000
50,000
-

110,000
20,000
-

120,000
75,000
100,000
150,000
210,000
100,000
20,000
220,000
260,000
150,000
250,000
150,000

363,434.08
201,352.27
302,028.40
251,690.33
302,028.40
50,338.07
302,028.40
251,690.33
251,690.33
302,028.40
-

482,434.08
276,352.27
402,028.40
401,690.33
512,028.40
150,338.07
20,000.00
552,028.40
511,690.33
401,690.33
552,028.40
150,000.00

25,000
-

-

90,000

50,000
165,000

251,690.33
302,028.40

301,690.33
467,028.40

495,000

160,000

220,000

- 251,690.33 251,690.33
2,020,000 3,382,718.09 5,402,718.09

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.แนงนอย ใจออนนอม พนจากตำแหนงตามวาระ และ
ดร.นารี บุญธีรวร ไดรับอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ เปนกรรมการ
บริษัท/กรรมการบริหาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2560
• นายอนุชาติ ดีประเสริฐ ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ไดมีมติแตงตั้งนายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร เปนกรรมการบริษัท แทนนายอนุชาติ
ดีประเสริฐ กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เปนตนไป

คาตอบแทนผูบริหาร

ในป 2561 บริษัทมีผูบริหารตามเกณฑนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จำนวน 6 ทาน โดยไดรับคาตอบแทนอยูในลักษณะของเงินเดือน โบนัสประจำป และเงินสมทบประกันสังคม

จำนวนผูบริหาร (ทาน)
คาตอบแทนผูบริหาร รวม (บาท)

ªï 2561
6
39,523,500

ªï 2560
6
32,685,500

ªï 2559
6
26,124,600
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

2.

คาตอบแทนอื่นๆ

คาตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ

บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอื่นใหแกกรรมการ

คาตอบแทนอื่นๆ ของผูบริหาร

บริษัทจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใหสิทธิ
กับผูบริหารและพนักงานที่เขาทำงานกับบริษัท เปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดอัตราการจายเงิน
สะสมดังนี้
เงินสะสมสวนของสมาชิก สามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนเพิ่มไดมากกวาที่บริษัทจายสมทบ แตตองไมเกิน
รอยละ 15 ของคาจาง
เงินสะสมสวนของบริษัท บริษัทจะจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
โดยเงินสะสมที่บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เปนของผูบริหาร มีจำนวนรวมดังนี้
จำนวนผูบริหาร (ทาน)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)

คาตอบแทนพนักงาน

ªï 2561
6
1,068,000

ªï 2560
6
1,014,000

ªï 2559
6
959,730

บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคาตอบแทนความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ดวยความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน โดยไดรับคาตอบแทนอยูในลักษณะของเงินเดือน โบนัสประจำป เงินสมทบประกันสังคม และเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดานคาตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาคาตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของ
พนักงาน จากผลสำรวจคาตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด
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1. นายวิรัตน ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

™◊ËÕ › π“¡ °ÿ≈ / μ”·Àπàß /
«—π∑’Ë ‰¥â√—∫·μàßμ—Èß

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

58

Õ“¬ÿ
(ªï)

- ปริญญาโท สาขาการตลาด City
University, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle
University, USA
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรการบริหารการทองเที่ยวสำหรับ
ผูบริหารระดับสูง (กสท.) รุนที่ 1/2560
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการ
พัฒนาธุรกิจ
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
(วธอ.)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา และ
การพาณิชย รุนที่ 8/2558 (TEPCoT 8)
สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 16/2556
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- DAP และ DCP รุน 40/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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6,300,000
รอยละ 0.21
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บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

ประธานกรรมการ /
กรรมการ
2545 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ
พ.ย 61– ปจจุบัน ประธานกรรมการ

2546 - ปจจุบัน

™à«ß‡«≈“

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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3. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

Õ“¬ÿ
(ªï)

2. นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
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ประกาศนียบัตรการอบรม
- DCP รุน 53/2548
- DAP รุน 19/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Southeastern University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DCP รุน 263/2561
- DAP รุน 19/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ / ª√–«—μ‘°“√Õ∫√¡
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รอยละ 2.47

10,351,450
รอยละ 0.34

ไมมี

ไมมี
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2548 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2532 - ปจจุบัน
2516 - ปจจุบัน

™◊ËÕ∫√‘…—∑

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2532 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
พ.ย.61– ปจจุบัน กรรมการ
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5. นายนครินทร อนันตชินะ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 12 พฤศจิกายน 2561

Õ“¬ÿ
(ªï)

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

™◊ËÕ › π“¡ °ÿ≈ / μ”·Àπàß /
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบันฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DCP รุน 173/2556
- DAP รุน 60/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ / ª√–«—μ‘°“√Õ∫√¡
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ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานวิเคราะหความเสี่ยง
เครดิต
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
อาวุโส สายงานบริหารเครดิต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานบริหารเครดิต
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

μ”·Àπàß

™◊ËÕ∫√‘…—∑

บมจ.ธ.นครหลวงไทย

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บมจ.ธ.นครหลวงไทย

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

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

พ.ย.61 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
2558 - ปจจุบัน ผูอำนวยการอาวุโส วิเคราะห
เครดิต
2554 – 2558 ผูอำนวยการวิเคราะหเครดิต
2549 – 2554 ผูอำนวยการฝายพิจารณา
สินเชื่อ
2548 - 2549
ผูจัดการฝายธุรกิจขนาดกลาง

2547 - 2550

2550 - 2551

2549 - ต.ค 61
2552-2553

2554 - ต.ค 61

™à«ß‡«≈“

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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6. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและ
การพาณิชยรุนที่ 11/2561 (TEPCoT 11)
สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
- Role of Compensation Committee
(RCC) รุน 21/2559
- How to Measure the Success of
Corporate Strategy (HMS) รุน 4/2557
- Successful Formulation & Execution
the Strategy (SFE) รุน 3/2552
- Director Certification Program (DCP)
รุน 24/2545
- หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบริหาร Board and Performance
Evalution Program
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการพัฒนาผูบริหารบริษัทเงินทุน
รุน 9/2537
สมาคมบริษัทเงินทุน
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2550 - 2552

2553 - ปจจุบัน
2552 - 2560

2555 - ปจจุบัน

2559 - ปจจุบัน

2560 - 2561

2561 - ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผูจัดการธุรกิจ
ลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจ
ขนาดเล็ก
รองกรรมการผูจัดการ
เครือขายลูกคารายยอยและ
ธุรกิจขนาดเล็ก
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ และ
Chief Financial Officer
กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผูจัดการ

μ”·Àπàß

™◊ËÕ∫√‘…—∑

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินฟอรเมชั่น แอนด คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวิรคส จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
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7. นายประพันธ อนุพงษองอาจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
รุนที่ 5/2561
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (วธอ.)
- SFE รุน 22/2557
- DCP รุน 173/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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2553 - 2557

2553 - 2561
2557 – 2559

2553 - ปจจุบัน
2559 – 2561

ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต
กรรมการ/กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจดั การ
ธุรกิจสินเชื่อรถยนต
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
พัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อที่มี
หลักประกันและธุรกิจเงินฝาก

μ”·Àπàß
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ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
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8. นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
กรรมการ
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 16 ตุลาคม 2560

- ปริญญาโท Master Business
Administration Butler University, USA
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุน 150/2561
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่
4/2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรผูแนะนำการลงทุนดานหลักทรัพย
สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
- ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต
- ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย
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กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการฝายการตลาด
และงานขายลูกคาบริโภค

μ”·Àπàß
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร จำกัด
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
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9. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
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- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร
University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative
Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประกาศนียบัตรการอบรม
- RCP รุน 43/2561
- ACPG รุน 36/2560
- Chairman Forum และ IOD Breakfast
Talk รุน 2/2559
- DCP รุน 228/2559
- ELP รุน 3/2559
- ACP รุน 8/2548
- DAP รุน 8/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TFRS 9, IFRS 16
สำนักงาน กลต.
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
บริษัท ไฟรวิคเตอร จำกัด (มหาชน)

บริ ษั ท หาญ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง โซลู ชั่ น ส จำกั ด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
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2558 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2545 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
ปจจุบัน
อาจารยพิเศษ และกรรมการ
ที่ปรึกษา
2557 - 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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10.นายสุวิทย อรุณานนทชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 22 กุมภาพันธ 2554

- BA , Louisiana Tech University, U.S.A
- Program for Management
Development, (PMD 49) 1985 Harvard
Business School, Harvard University, USA.
ประกาศนียบัตรการอบรม
- Board Nomination and Compensation
Program BNCP 5/2561
- Strategic Board Master Class (SBM)
4/2561
- Board Matters & Trends (BMT) 3/2560
- Boardroom Success through Financing
& Investment (BFI) รุนที่ 1/2560
- Successful Formulation and Execution
of Stragegy (SFE) รุนที่ 23/2558
- Role of The Compensation Committee
(RCC)18/2557
- Advanced Audit Committee Program
(AACP)15/2557
- Quality Financial Reporting 2/2549
- Audit Committee Program (ACP) 4/2548
- Director Certification Program (DCP)
14/2545
- Director Diploma Examination (Fellow
Member)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 ประจำป
2552
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
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กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร
อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
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11.ดร.นารี บุญธีรวร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 3 เมษายน 2561

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน USA.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรสำหรับกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ป 2560
- หลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ ป 2559
- DCP รุนที่ 197/2557
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ใบรับรองวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ป 2552
(Certified Financial Planner - CFP)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ป 2549
NIDA Wharton Certification Program USA
- หลักสูตรนักบริหารการเงิน ป 2547
(Chief Financial Officer Certificate
Program - CFO)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานอนุ ก รรมการบริ ห าร
การลงทุน
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ผู ช ว ยผู จั ด การ หั ว หน า กลุ ม
งานบริหารทรัพยสิน
สายงานการเงิ น และกลยุ ท ธ
องคกร
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท พรีไซซ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานประกันสังคม

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
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12.นายวราวุธ วราภรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 14 ธันวาคม 2552

13.นายสุรพล สติมานนท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ ไดรับแตงตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Southern Methodist University, USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรการอบรม
- ITG รุน 7/2561
- DCP รุน 40/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive
ประจำป 2557
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตรการอบรม
- AACP รุน 25/2560
- RCC รุน 19/2557
- DAP รุน 82/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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รอยละ 0.31
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2545 – ปจจุบัน

2548 – ปจจุบัน

2558 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

2558 – ปจจุบัน

2560 – ปจจุบัน

2561 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน

2548 - 2551
2546 - 2547

2552 - ปจจุบัน

2555 - ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกองทุน / กรรมการ
กรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ
รองอธิบดี

μ”·Àπàß
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)

Amethyst Asia Focused Fund
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

บมจ.ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต (ไทย)

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอรจี จำกัด

บริษัท เอส แอนด มานนท จำกัด
บริษัท เจเอสเอสอาร กรุป จำกัด

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

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

59

53

43

15.นายบุญชู วงศภักดี
รองกรรมการผูจัดการ
Chief Financial Officer

Õ“¬ÿ
(ªï)

14.นายคมสันต บุญยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการ
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 155/2561
- หลักสูตร Boardroom Success through
Financing & Investment (BFI) รุนที่
2/2560
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program (CFO)
รุนที่ 15/2554
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรการพัฒนาผูบริหาร
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2543 - 2546

2547 - 2554
2546 - 2547

2554 - 2559

2559 - ปจจุบัน

2540 - 2545

2558 – 2560
2545 – 2551

2560 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผูจัดการ
Chief Financial Officer
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
ผูอำนวยการฝายบัญชี
ผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูจัดการ
ฝายบัญชีและการเงิน

รองประธาน
รองกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด
กรรมการและเลขาธิการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานดานสินเชื่อ
หัวหนาฝายสินเชื่อ

μ”·Àπàß
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บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน

สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

60

รายงานประจำป 2561

48

59

42

17.นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

18. นางสาวอัญชัญ สีสม
ผูอำนวยการฝายบัญชี และฝายวางแผน
และกลยุทธ

Õ“¬ÿ
(ªï)

16.นายพลพีร ศักยภาพวิชานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
เลขานุการบริษัท
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- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตร Micro MBA Chula รุนที่ 58
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรการอบรม
- CSP รุน 20/2549
- EMT รุน 5/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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7,500,035
รอยละ 0.25

ไมมี
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ไมมี
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2555 - 2560
2553 - 2555

2557 - 2560

2560 - ปจจุบัน

2534 - ปจจุบัน

2556 - ปจจุบัน
2545 - 2560
พ.ย.61-ปจจุบนั

2560 - ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ผูอำนวยการฝายบัญชี และ
ฝายวางแผนและกลยุทธ
ผูจัดการฝายวางแผน
และกลยุทธ
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
สายงานตรวจสอบและติดตาม
เลขานุการบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
กรรมการ

μ”·Àπàß
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π

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

61

19.นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช
ผูชวยผูจัดการฝายสำนักกรรมการ
ผูชวยเลขานุการบริษัท

™◊ËÕ › π“¡ °ÿ≈ / μ”·Àπàß /
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27
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- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาบัญชีการเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
ประกาศนียบัตรการอบรม
- EMT รุนที่ 42/2561
- CSP รุนที่ 81/2560
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ความรูพื้นฐานสำหรับวิชาชีพนัก
ลงทุนสัมพันธ (IR Fundamental Course)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- หลักสูตร Liquidity Risk Management
รุนที่ 3/2561
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร
และการเงินไทย
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2556 - 2560

2560 - ปจจุบัน

2561 - ปจจุบัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ผูชวยเลขานุการบริษัท
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท
ผูชวยผูจัดการ
ฝายสำนักกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รักษาการผูชว ยผูจัดการ
ฝายสำนักกรรมการ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหาร ในป 2560-2561
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

≈”¥—∫
1.

√“¬π“¡
นายวิรัตน

ชินประพินพร

μ”·Àπàß
ประธานกรรมการ/กรรมการ
บริหาร

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
2.

นายโกวิท

รุงวัฒนโสภณ

กรรมการ/ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการผูจัดการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
3.

นายเจริญสุข กิจอิทธิ

กรรมการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
4.

นายอนุวัติร

เหลืองทวีกุล

กรรมการ/กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
5.

นายประพันธ อนุพงษองอาจ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
6.

นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร

กรรมการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
7.

นายนครินทร อนันตชินะ

กรรมการ/กรรมการบริหาร

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
8.

ดร.ถกล

นันธิราภากร

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
9.

นายสุวิทย

อรุณานนทชัย

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
10. นายสุรพล

สติมานนท

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
11. นายวราวุธ

วราภรณ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

62

รายงานประจำป 2561

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ
≥ «—π∑’Ë 31
∏—π«“§¡ 2561

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ
≥ «—π∑’Ë 31
∏—π«“§¡ 2560
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12. ดร.นารี

บุญธีรวร

μ”·Àπàß
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
13.

นายคมสันต

บุญยอยหยัด

รองกรรมการผูจัดการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
14.

นายบุญชู

วงศภักดี

รองกรรมการผูจัดการ
Chief Financial Officer

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
15.

นายพลพีร

ศักยภาพวิชานนท

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
16.

นายสุดชัย

วิริยะลัพภะ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
17.

นางสาวอัญชัญ สีสม
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ

ผู อ ำนวยการฝ า ยการบั ญ ชี
และฝายวางแผนและกลยุทธ

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ
≥ «—π∑’Ë 31
∏—π«“§¡ 2561

®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ
≥ «—π∑’Ë 31
∏—π«“§¡ 2560

®”π«πÀÿâπ∑’Ë
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)

-

-

-

¥— à«π°“√
∂◊ÕÀÿâπ„π
∫√‘…—∑
(√âÕ¬≈–)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500,035

5,500,028

2,000,007

0.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพื่อใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล โดยกำหนดวาระการประชุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนวาระหนึ่งไว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เปนผูริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการอยางเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้ยังไดจัดทำจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Business Ethics) และจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหทุกคนนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และหลักเกณฑ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่นำมาปรับใชตามความเหมาะสม พรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได และ/หรือ มาตรการทดแทนที่บริษัทไดนำมาใช เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
สวนที่บริษัทยังไมสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แตบริษัทมีนโยบายที่จะนำหลักการดังกลาวไปปรับใชให ไดมากที่สุด
ตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้
¢âÕ∑’Ë¬—ß‰¡àªØ‘∫—μ‘
‡Àμÿº≈/§«“¡®”‡ªìπ
คณะกรรมการบริษัทยังไมมีการกำหนดนโยบายจำกัด คณะกรรมการเห็นวากรรมการแตละคนที่เขามารวมงานกับบริษัท ถือเปนบุคคลที่มี
จำนวนป ในการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระไว ศักยภาพ มีความรู ความสามารถ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และประสบการณ
ในการทำงานรวมกับบริษัทจะทำใหกรรมการมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทไดมากขึ้น
ไมเกิน 9 ป
รวมทั้งสามารถวางกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอยอดใหการดำเนินงานของ
บริษัทเติบโตไดอยางตอเนื่อง รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติ
ครบถวนและเขมกวาขอกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนดอีกดวย
จำนวนกรรมการอิ ส ระไม เ กิ น กว า 50% ของ คณะกรรมการเห็นวาสัดสวนของกรรมการอิสระ ขึ้นอยูกับขอบเขตความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท
และประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด แมจำนวนกรรมการ
อิสระจะไมเกินกวา 50% ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท แตการทำหนาที่ของ
กรรมการอิสระนั้น สามารถถวงดุลอำนาจการบริหารงาน และปฏิบัติหนาที่ไดโดยมี
ความเปนอิสระจากฝายจัดการ รวมถึงสามารถใหความเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางมี
อิสระอยูแลว จึงยังคงไวเชนเดิม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงออกเปน 5 หมวด ดังตอไปนี้
1. สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเปนเจาของ ซึ่งควบคุมโดยผานการแตงตั้งกรรมการบริษัทใหทำหนาที่แทน
ผูถือหุน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของ
ตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขาย หรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกำไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ และผูถือหุนควรไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละ
วาระกอนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและสงคำถามลวงหนานอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนัก
และใหความสำคัญถึงสิทธิของผูถือหุน ไมกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน
ในการจัดการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยเริ่มจากการกำหนดวันประชุม ที่
ไมใชวันหยุดตอเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ และกำหนดสถานที่จัดประชุม สำหรับการประชุมผูถือหุนประจำป 2561 ณ หองประชุม
ของอาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสำนักงานใหญ
ของบริษัท โดยมีรถไฟฟาบีทีเอสและใกลจุดขึ้นลงทางดวน เนื่องจากคำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกตอการเดินทางของผูถือหุนที่จะเขา
ประชุม
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รายงานประจำป 2561

โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 14 วันซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัท โดยในป 2561 บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยในแตละวาระมีวัตถุประสงคและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดใหเปดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวก สนับสนุน และสงเสริมผูถือหุน
ทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัทไดรับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถือหุน คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม
และสมควรเปนตัวอยาง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย เปนเวลา 4 ป ติดตอกัน (ตั้งแตป 2558 - 2561)

2.

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

การจัดการประชุมผูถือหุน สำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2561 บริษัทไดจัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2561 ณ หองประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
การจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน บริษัทใหความสำคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันโดยบริษัทจะเปด
เผยขอมูลที่มีสาระสำคัญขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใสแกผูถือหุนอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพ และเว็บไซตบริษัท โดยในแตละวาระมีวัตถุประสงคและเหตุผล
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือ
หุนโดยใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในกรณีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได
วันประชุมผูถือหุน บริษัทไดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุม เปนอาคารที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท ซึ่งเปน
บริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม
ประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมปเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มาประชุมทั้งที่มาดวย
ตนเองและรับมอบฉันทะ ในการประชุมครั้งนี้บริษัทไดจัดใหประธานกรรมการเปนผูแจงรายละเอียดขององคประชุม และเลขานุการ
บริษัททำหนาที่อธิบายวิธีการลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และเปดเผยผลการนับคะแนนในแตวาระ
โดยที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและเพียงพอ สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561 มีคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทั้งหมดจำนวน 11 ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งผูบริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัท
(CFO) ผูสอบบัญชีของบริษัท เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเขารวมประชุมดวย
หลังวันประชุมผูถือหุน บริษัทไดแจงมติที่ประชุมผูถือหุนผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Portal)
ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ซึ่งบริษัทไดนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนและเผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซต
ของบริษัท (www.ratchthani.com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอย (ถามี) มีรายการที่เปนรายการเกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ
ของบริษัท ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดไว
ในเรื่องดังกลาว ในกรณีที่บริษัทจะตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริ ษั ท กำหนดให ก รรมการและผู บ ริ ห าร รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ต อ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หามไมใหกรรมการ
ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท (Blackout Period) ในชวงเวลา 15 วัน กอนวันสิ้นแตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทเปดเผย
งบการเงินและฐานะการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2 วัน
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3.

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐและหนวยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ไมวาจะเปนสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยขอตกลงที่ทำรวมกัน รวมถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเนื่องจากบริษัทตระหนักถึง
ความสัมพันธและความรวมมือที่ดีจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท
ซึ่งถือวาเปนการสรางความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ไดแก
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
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3.8
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ผูถือหุน บริษัทมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี สามารถสรางผลกำไรใหเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึง
การบริหารความเสี่ยงและมีระบบควบคุมภายในที่ดี เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมอยางสม่ำเสมอและสรางมูลคาเพิ่มไดในระยะยาว มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนได ใชสิทธิอยางเต็มที่ ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตอผูถือหุนภายใตหลักเกณฑการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง
ลูกคา บริษัทมุงมั่นในการใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และเอาใจใสดูแลลูกคาดวยการใหบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงตอเวลา และรักษาความลับของลูกคา
เวนแตกฎหมายกำหนดใหตองเปดเผย หรือไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากลูกคา รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชสนับสนุน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุด
คูคา บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคาของบริษัทอยางเปนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน
ตั้งอยูบนหลักเกณฑการตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการตางๆ อยางโปรงใส ตรวจสอบได พรอม
กับปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ตกลงกัน ทั้งนี้เพื่อมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน ควบคู ไปกับวัตถุประสงค
ที่ชัดเจนในเรื่องคุณคาของสินคาและบริการ เพื่อสรางประสิทธิภาพการรวมมือทางธุรกิจในระยะยาว
เจาหนี้ บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ทั้งในเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การ
ชำระคืน และเรื่องอื่นใดที่ใหขอตกลงไวกับเจาหนี้ โดยบริษัทจะเปดเผยขอมูลและรายงานฐานะทางการเงินแกเจาหนี้อยาง
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ รวมทั้งกำหนดกลยุทธในการบริหารเงินทุน เพื่อปองกันไม ใหบริษัทขาดสภาพคลอง และ
เตรียมพรอมในการชำระหนี้คืนใหแกเจาหนี้ ไดตรงตามระยะเวลาที่ครบกำหนดอยางสม่ำเสมอ
คูแขง บริษัทเนนการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใสและแขงขันอยางเปนธรรม ภายใตกฎกติกาและกรอบของกฎหมาย
ไมกลาวหาหรือทำลายคูแขงทางการคา ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม
เหมาะสม รวมถึงไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับในดานตางๆ เพื่อจะไมเปนการเอารัดเอาเปรียบตอสังคมสวนรวม คำนึงถึงความรับผิดชอบและตระหนักถึง
คุณคาและความสำคัญในการทำประโยชนตอสังคม และรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเขาไป
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ภาครัฐและหนวยงานกำกับดูแล บริษัทดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามหลักเกณฑและระเบียบขอบังคับของทางการและหนวย
งานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไมมีสวนรวมหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัท
หรือบุคคลที่กระทำผิดตอกฎหมาย และที่สำคัญจะไมดำเนินการใดๆ ที่กอใหเกิดการคอรรัปชั่นในภาครัฐทุกกรณี
พนักงาน บริษัทตระหนักวาพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณคาและเปนสวนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการ
พัฒนาและฝกอบรมใหกับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการดูแล
พนักงานอยางเสมอภาค การใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยจัดตั้งใหมีสวัสดิการดานการตรวจ
สุขภาพประจำป สวัสดิการดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะสงเสริมการออมเงินของพนักงานและเพื่อเปนหลักประกันแก
พนักงานทุกคน ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดีและคำนึงถึงสวัสดิภาพของ
พนักงาน ในการทำงานดวยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายงานประจำป 2561

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนและความคิดเห็นจากลูกคา เพื่อนำขอเสนอแนะมาพัฒนาบริษัท และ
ช อ งทางสำหรั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย ในการแจ ง หรื อ ร อ งเรี ย นกรณี ที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ โดยผ า นช อ งทางต า งๆ เช น เว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(www.ratchthani.com) หนวยงานบริการลูกคา (Call Center) เมลลอิเล็กทรอนิกส (callcenter@thani.co.th) เปนตน ซึ่งหนวยงาน
ที่รับผิดชอบจะติดตามขอรองเรียน พรอมแจงกลับไปยังลูกคาหรือผูรองเรียน และนำขอรองเรียนมาปรับปรุงการใหบริการของบริษัท
เพื่อตอบสนองความตองการและทำใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการตอไป
สำหรับขอรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตหรือการคอรรัปชั่น ไดเปดชองทางรองเรียนเปนการเฉพาะ ซึ่งมีหนวยงานตรวจ
สอบภายในเปนผูพิจารณาและรับผิดชอบ โดยบริษัทมีนโยบายและมาตรการคุมครองผูรองเรียน ดังที่กลาวไวในเรื่องการตอตานการ
คอรรัปชั่น ซึ่งจะมีการรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

4.

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยสารสนเทศที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพยของ
บริษัท หรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบันได
ทราบขาวสารที่สำคัญนั้นอยางรวดเร็ว เทาเทียมกัน และเพียงพอตอการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน บริษัทตระหนักถึงความจำเปนใน
การรักษาความลับของรายละเอียดธุรกิจและกลยุทธการดำเนินงานที่สำคัญ โดยบริษัทจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท นอกจากนี้บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครอง
หลักทรัพยตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกทานตองรายงานใหบริษัท
ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท

4.1

4.2

การเปดเผยขอมูลตามขอกำหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน

บริษัทไดใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สม่ำเสมอ และทันเวลา ไมวาจะเปนขอมูล
สำคัญที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน ตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยนอกจากจะเปดเผยขอมูลผาน
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป (แบบ 56-2) แลว บริษัทจัดใหมีชองทางในการ
เขาถึงขอมูลไวหลายๆ ชองทาง โดยขอมูลสวนใหญไดนำเสนอทางเว็บไซตของบริษัท (www.ratchthani.com) ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งชวยใหผูถือหุน หรือนักลงทุนที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึง
การนำเสนอคำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบ
การเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจำปผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Portal)
สำหรับงบการเงินประจำป 2561 บริษัทไดแตงตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดย
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีนี้ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 บริษัทดังกลาวเปนผูสอบ
บัญชีที่มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยผูสอบ
บัญชีไดรับรองงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

บริษัทไดมอบหมายใหฝายสำนักกรรมการและฝายวางแผนและกลยุทธ เปนหนวยงานรับผิดชอบดูแลสวนงานดาน
นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซึ่งสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทไดอยางสะดวก เพื่อเปนอีกหนึ่ง
ชองทางเพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห นักลงทุนทั่วไปที่สนใจ
สถาบั น การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ และหน ว ยงานกำกั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยติ ด ต อ ผ า นทางโทรศั พ ท หมายเลข
02-431-9000 ตอ 2167 หรือผานชองทางเมลลอิเล็กทรอนิกส irthani@thani.co.th

กิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ ในป 2561
1.

2.

การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง มีผูเขารวมงานประมาณ 40 - 60 คนตอครั้ง เพื่อชี้แจง
ผลประกอบการรายไตรมาส แกนักวิเคราะห นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป จากผูบริหารระดับสูงของบริษัท
การพบปะนักวิเคราะหและนักลงทุน (Company Visit) จำนวน 12 ครั้ง โดยสวนใหญบริษัทหลักทรัพยจะเปน
ผูติดตอและนำนักลงทุนหรือนักวิเคราะห ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ เขาพบผูบริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อ
สอบถามขอมูลในรายละเอียด จะไดเขาใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทไดดีขึ้น
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3.
4.

5.

การประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) จำนวน 5 ครั้ง เพื่อใหขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ภายหลังจากการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะไปแลวแกนักลงทุนและนักวิเคราะห ทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
การเดินทางไปพบนักลงทุน (Roadshow) จำนวน 2 ครั้ง มีผูเขารวมงานประมาณ 40 - 50 คนตอครั้ง เพื่อนำเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลประกอบการ รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแตละ
ชวงเวลา

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสรางคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดใหมีจำนวนกรรมการเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับประเภท ขนาด และความซับซอนของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนใหการทำ
หนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
∂“π–
กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน
กรรมการอิสระ
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2
-
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5
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บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 12 ทาน ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปน
รอยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนผูถือหุนทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66
ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารรวมทั้งสิ้น 10 ทาน คิดเปนรอยละ 83.33 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว
เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล นอกจากนี้บริษัทมีโครงสรางการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไวในหัวขอ
โครงสรางการจัดการ ซึ่งมีการแบงแยกสายงานบังคับบัญชา มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝายตางๆ
ภายในบริษัทตามความเหมาะสม เพื่อไมใหอำนาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยูที่กรรมการผูจัดการแตเพียงผูเดียว

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัท กับฝายจัดการ

บริษัทไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการอยางชัดเจน
ยกตัวอยางดังตอไปนี้
‡√◊ËÕß∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
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1. การกำหนดกลยุทธ มาตรการ และ
1. กำหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปา
แผนธุรกิจประจำป
หมายและแนวคิดหลักขององคกรใน
การประกอบธุรกิจ
2. การกำกับดูแลใหกรรมการและผูบริหาร 2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
บริหารความเสี่ยง
ระมัดระวัง (Duty of care) และ
ซื่อสัตยสุจริต (Duty of loyalty) ตอ
องคกร เพื่อรักษาผลประโยชนของ
บริษัท
3. การกำกับดูแลใหการดำเนินธุรกิจของ 3. การกำหนดอำนาจดำเนินการและ
บริษัทเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค วงเงินที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และ
ของฝายจัดการ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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1. บริหารงานดานตางๆ ใหเปนไปตาม
กลยุทธ และนโยบายที่คณะกรรมการ
กำหนดไว
2. การตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อ
จัดจาง การรับบุคลากรเขาทำงาน ฯลฯ
ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว

3. บริหารงานดานตางๆ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ รวม
ทั้งกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของตาม
อำนาจและวงเงินที่คณะกรรมการ
กำหนด

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และ
การบริหารงานประจำ โดยมีขอบเขตอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ

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

มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
มีอำนาจแตงตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปรงใส
มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผูบริหาร และพนักงาน
จัดตั้งโครงสรางองคกร และการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจางและ
การเลิกจางของพนักงานของบริษัท
มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสถานการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับ
ใชอยู
ติดตามและประเมินการดำเนินงานและประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดอยางใกลชิด รวมทั้ง
พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจใหประธานกรรมการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอำนาจที่ทำใหประธานกรรมการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง
กำหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของ
บริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานกรรมการไดมอบหมายซึ่งอยูภายใต
กฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท ไดกำหนดอำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ สรุปประเด็นที่สำคัญไวดังนี้
1.
กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
2.
มีอำนาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กำหนดอัตราคาจางเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3.
มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองคกร
4.
ดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
อนึ่ง กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอำนาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี)
ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การประชุมกรรมการ

บริษัทกำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน โดย
เลขานุการบริษัทและผูชวยเลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระชัดเจนและเอกสารประกอบที่
เกี่ยวของสงใหกรรมการลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 5 วันทำการ เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ซึ่งบริษัทไดกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไว
ลวงหนาในแตละป และแจงใหกรรมการแตละคนทราบกำหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
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รายชื่อคณะกรรมการ และการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคณะในป 2561

√“¬™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√

นายวิรัตน ชินประพินพร
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
นายนครินทร อนันตชินะ
ดร.ถกล
นันธิราภากร
นายสุวิทย อรุณานนทชัย
นายสุรพล สติมานนท
นายวราวุธ วราภรณ
ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการที่พนจากตำแหนงในป 2561
ผศ.แนงนอย ใจออนนอม
นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย
หมายเหตุ
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การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.แนงนอย ใจออนนอม พนจากตำแหนงตามวาระ และ
ดร.นารีบุญธีรวร ไดรับอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ เปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

นอกจากนี้ ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเปนกรรมการอิสระ) รวมกับ
ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูชวยเลขานุการบริษัท พัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง และสนับสนุนใหเขารวมในการฝกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูชวยเลขานุการบริษัทให
มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกทานไดผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors)
สำหรับป 2561 มีกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และผูชวยเลขานุการบริษัท เขารวมอบรมหลักสูตรหรือเขารวม
กิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงาน และพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้
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กรรมการบริษัท
≈”¥—∫
™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈
1 ดร.ถกล
นันธิราภากร

2

3

4

5

6

7

μ”·Àπàß
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

À≈—° Ÿμ√∑’ËÕ∫√¡ / —¡¡π“
หลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP)
รุนที่ 43/2561
หลักสูตร Strategic Board
นายสุวิทย อรณานนทชัย กรรมการอิสระ /
Master Class (SBM)
กรรมการตรวจสอบ /
รุนที่ 4/2561
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน
หลักสูตร Board Nomination
and Compensation
Program (BNCP)
รุนที่ 5/2561
สัมมนา IOD Dinner Talk 2/
2018 (Social Responsibility
: Partnership in Education)
สัมมนา SBM and FBG
Alumni Dinner (Leading
Digital Transformation)
นายประพันธ อนุพงษองอาจ กรรมการ / กรรมการบริหาร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดาน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุนที่ 5/2561
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและ หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
กำหนดคาตอบแทน
การคาและการพาณิชย รุนที่
11/2561 (TEPCoT 11)
นายสุรพล สติมานนท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หลักสูตร IT Governance and
Cyber Resilience Program
(ITG) รุนที่ 7/2561
นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
หลักสูตร Director
Certification Program (DCP)
รุนที่ 263/2561
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร กรรมการผูบริหาร
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 150/2561

∂“∫—π
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สถาบันวิทยาการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (วธอ.)
สถาบันวิทยาการการคา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผูบริหาร
≈”¥—∫
™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈
1 นายบุญชู วงศภักดี

μ”·Àπàß
รองกรรมการผูจัดการ
(Chief Financial Officer)

À≈—° Ÿμ√∑’ËÕ∫√¡ / —¡¡π“
หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 155/2561

∂“∫—π
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ผูบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูควบคุมดูแลการทำบัญชี
≈”¥—∫
™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈
1 นายบุญชู วงศภักดี

2

นางสาวอัญชัญ สีสม

μ”·Àπàß
รองกรรมการผูจัดการ
(Chief Financial Officer)

ผูอำนวยการฝายบัญชี /
ฝายวางแผนและกลยุทธ

À≈—° Ÿμ√∑’ËÕ∫√¡ / —¡¡π“
สัมมนา The Final
countdown to TFRS 9
Focus Group (ผูรวมเสวนา
กลุมธุรกิจเชาซื้อ)
สัมมนาหลักสูตร ภาพรวม
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รุนที่ 3/2561
สัมมนาหลักสูตร บัญชีบริหาร
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
รุนที่ 3/2561
สัมมนาหลักสูตร TFRS
ทุกฉบับ ป 2561 รุนที่ 2/2561
สัมมนา The Final
countdown to TFRS 9
Focus Group
สัมมนา นักบัญชีธุรกิจเชาซื้อ
มืออาชีพ TFRS9 สำหรับธุรกิจ
เชาซื้อและลิสซิ่ง
สัมมนา การจัดทำและ
วิเคราะหงบการเงินรวมที่จัดทำ
ตาม TFRS 10

∂“∫—π
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ

สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย

CPA Solution Co,Ltd.

เลขานุการบริษัท และผูชวยเลขานุการบริษัท
≈”¥—∫
™◊ËÕ - π“¡ °ÿ≈
μ”·Àπàß
1 นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช ผูชวยเลขานุการบริษัท
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À≈—° Ÿμ√∑’ËÕ∫√¡ / —¡¡π“
หลักสูตร Effective Minutes
Taking (EMT) รุนที่ 42/2561
Open House Company
Secretary 2561 (บทบาท
เลขานุการบริษัทในการสง
เสริมดานการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีใหกับองคกร)
หลักสูตร ความรูพื้นฐาน
สำหรับวิชาชีพ นักลงทุน
สัมพันธ (IR Fundamental
Course)
หลักสูตร CVC กลยุทธการ
ลงทุนรูปแบบใหม จุดประกาย
Innovation กาวทันโลกธุรกิจ
หลักสูตร Liquidity Risk
Management รุนที่ 3/2561

∂“∫—π
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET)
สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยเปนประจำทุกป โดยมี
วัตถุประสงคที่จะมุงเนนใหการประเมินผลสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับป 2561
แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการเปนรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกัน
พิจารณาทบทวนผลงาน และการปรับปรุงแก ไขปญหาตอไป
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอย มีดังนี้
1.
เลขานุการบริษัท และ/หรือ ผูชวยเลขานุการบริษัท จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน โดยอางอิงจากแนวทางของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุมธนชาตมาปรับใหเหมาะสม
กับบริษัท และครอบคลุมบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในทุกดาน ใหคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวยตนเอง
2.
เลขานุการบริษัท และ/หรือ ผูชวยเลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะเปน
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ
3.
เลขานุการบริษัท และ/หรือ ผูชวยเลขานุการบริษัท รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะเปน
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดยอย มีดังนี้
1.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวขอการประเมิน 6 หัวขอหลัก ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ 2) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหนาที่ของ
กรรมการ 5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
2.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเปนรายบุคคล มีหัวขอการประเมิน 3 หัวขอหลัก ไดแก 1) โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ มีหัวขอการประเมิน 6 หัวขอหลัก ไดแก 1) โครงสรางและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 2) บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 3) การประชุมคณะกรรมการ
ชุดยอย 4) การทำหนาที่ของกรรมการชุดยอย 5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการชุดยอย
โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0-4 จากไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือไมมีการดำเนินการในเรื่องนั้นถึงเห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการใน
เรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม สำหรับป 2561 มีรายละเอียดผลการประเมินคณะกรรมการแตละแบบ ดังตอไปนี้
·∫∫ª√–‡¡‘π
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ
(คณะกรรมการตรวจสอบ)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ
(คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน)
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การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

บริษัทกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ปละ 1 ครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม ของแตละป ตาม
กระบวนการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนผูกำหนดหลักเกณฑ พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบ
เทียบกับดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) ที่กำหนดตามกลยุทธและเปาหมายในแตละป รวมถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการอยางไรก็ตาม สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคล จึงไมสามารถเปดเผยได
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คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ทาน ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.
5.
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นายสุวิทย
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วราภรณ
สติมานนท
บุญธีรวร
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.แนงนอย ใจออนนอม พนจากตำแหนงตามวาระ
และดร.นารี บุญธีรวร ไดรับอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

รายงานทางการเงิน
•
•

•

2.

3.

4.
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สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถวนของขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใชในรายงานทางการเงิน
สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซอนหรือผิดปกติ และ
รายการที่ตองใชวิจารณญาณในการตัดสิน

สอบถามฝายจัดการและผูสอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและ
แผนการที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว
•
สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำงบการเงิน
การควบคุมภายใน
•
สอบทานวา ฝายจัดการไดกำหนดใหมีการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในในสวนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการในการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งบริษัทรวมถึงมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
•
สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีเสนอนั้น
ฝายจัดการไดนำไปปรับปรุงแก ไขแลว
การตรวจสอบภายใน
•
สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงาน
•
สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจไดวาผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางเปนอิสระ
•
สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
•
พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเสนอ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจางผูตรวจสอบภายใน
ผูสอบบัญชี
•
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอเลิกจาง ผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีเปนประจำทุกป
•
ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง

รายงานประจำป 2561

5.

6.
7.

การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
•
พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
นำเสนอโดยฝายจัดการอยางสม่ำเสมอ
•
พิจารณาการดำเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตอตานการ
คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ
•
สอบทานขอตรวจพบหรือขอสังเกตของหนวยงานที่มีหนาที่ ในการกำกับดูแลโดยผูตรวจสอบภายใน และผลการ
ติดตามการแก ไข รวมถึงรายงานใหแกคณะกรรมการบริษัท
•
สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก ไขในกรณีที่
ไมมีการปฏิบัติตามผานผูตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
•
สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
•
สอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และรวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่น
ความรับผิดชอบอื่นๆ
•
ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.

คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท และใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
3.
ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
4.
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอยสามคน และตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคน จบการศึกษาดาน
บัญชี และ/หรือ การเงิน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
5.
คณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย
นอกเหนือจากคุณสมบัติและองคประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีคุณสมบัติและองค
ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ ดังตอไปนี้

คณะกรรมการอิสระ

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

75

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

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลาวคือ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกิน
กวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่
มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน
รอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายงานประจำป 2561

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย

≈”¥—∫
√“¬™◊ËÕ
1.
นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
2.
นายวิรัตน
ชินประพินพร
3.
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
4.
นายนครินทร อนันตชินะ
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

μ”·Àπàß
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ
เปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติ ภายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการและหนวยงานกำกับดูแลที่
เกี่ยวของ
พิจารณาอนุมัติการใหสินเชื่อของบริษัท คาใชจายทั่วไปที่ฝายจัดการยังไมมีนโยบายกำหนดไว การจัดซื้อและการขายทรัพยสิน
ที่ฝายจัดการยังไมมีกำหนดไวหรือที่มิใชเปนธุรกรรมปกติ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกวาอำนาจ และ/หรือ
วงเงินที่ไดรับอนุมัติไว
พิจารณาอนุมัติแนวทางการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจในการตัดสินใจของผูมีอำนาจ รวมถึงการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจของบริษัท
บริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย
พิจารณากลั่นกรองกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำป เรื่องที่
หากดำเนินการไปแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญแกบริษัท และเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนออนุมัติ
เปนรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดวางไว เชน เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เปนตน เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบริษัท เชน วงเงินการจายโบนัสประจำป การขึ้นเงินเดือนประจำปของ
พนักงาน เปนตน
พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับมาตรการ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทกำหนดอยางใกลชิด เพื่อพิจารณาเสนอ
แนะตอคณะกรรมการบริษัท ใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
มีอำนาจในการพิจารณาสั่งการใหฝายจัดการดำเนินกิจการใดๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัท และไมขัดตอกฎหมาย
มีอำนาจในการมอบอำนาจชวงใหกับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นใดในการ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก ไข
อำนาจที่ไดให ไวกับบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจชวงนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการ
บริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
กำหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัท หรือบริษัทยอยที่มิใชรายการธุรกิจปกติหรือเปนตามเงื่อนไขการคา ใหกรรมการบริหารซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด
ไมมีสิทธิอนุมัติการทำรายการนั้นและใหรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบและขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
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ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ทั้งนี้มีนางสาวรุงทิพย ไชยพัฒนะพฤกษ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
1.

2

ดานการสรรหา
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหนงตางๆ ที่ไดทำการสรรหาเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ดูแลใหคณะกรรมการในชุดตางๆ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงการปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ จะตองประกอบดวย
บุคคลที่มคี วามรู ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนง
ดานการกำหนดคาตอบแทน
•
กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ ในการกำหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ดูแลใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และกรรมการผูจัดการ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม
กับหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
•

3.
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กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนประจำป (การปรับเงินเดือน
โบนัส และคาตอบแทนอื่น) และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
•
ทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ
กรรมการผูจัดการ ใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และสอดคลองกับภาวะตลาด
ดานอื่นๆ
•
พิจารณาในเรื่องตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำป 2561

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
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1.
นายวิรัตน
ชินประพินพร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.
นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3.
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
กรรมการบรรษัทภิบาล
4.
นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล
กรรมการบรรษัทภิบาล
5.
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
6.
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
กรรมการบรรษัทภิบาล
7.
นายนครินทร อนันตชินะ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
8.
ดร.ถกล
นันธิราภากร
9.
นายสุวิทย
อรุณานนทชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
10.
นายวราวุธ
วราภรณ
กรรมการบรรษัทภิบาล
11.
นายสุรพล
สติมานนท
กรรมการบรรษัทภิบาล
12.
ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้มีนายพลพีร ศักยภาพวิชานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ผศ.แนงนอย ใจออนนอม พนจากตำแหนงตามวาระ
และดร.นารี บุญธีรวร ไดรับอนุมัติเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ
เปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.
2.
3.

4.
5.

กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ตรวจสอบและใหคำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แกคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหเกิดการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
พิจารณากลั่นกรองนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงสาระสำคัญในนโยบาย
ดังกลาว ใหทันสมัยและมีความเปนสากลอยูเสมอ รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
แตงตั้งคณะทำงานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริ ษั ท ราชธานี ล ิ ส ซิ ่ ง จำกั ด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหนาที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทำธุรกรรมตางๆ ของบริษัทซึ่งในการ
ปฏิบัติหนาที่จะตองพิจารณาถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจดวย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดใหคณะกรรมการบริหาร
ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ทาน ประกอบดวย

≈”¥—∫
√“¬™◊ËÕ
μ”·Àπàß
1.
นายโกวิท
รุงวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นายวิรัตน
ชินประพินพร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายประพันธ อนุพงษองอาจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นายนครินทร อนันตชินะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้มีนายกุญจนาท ศิวะ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระหวางป 2561
• นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายนครินทร อนันตชินะ
เปนกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร แทนนายวุฒิชัย สุระรัตนชัย กรรมการที่ลาออก ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
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กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได กอนเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ประเมินปจจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะนำมาใชใน
การปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กำหนดมาตรการตางๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสภาวการณทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
พิจารณาความเสี่ยงโดยรวมเพื่อประเมินวามาตรการตางๆ ที่ใช ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและสามารถนำไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาอนุมัติเครื่องมือหรือมาตรการตางๆ ที่ใชสำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมและเชื่อถือได

รายงานประจำป 2561

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพื่อทำหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท พรอมทั้งการพิจารณากำหนดคาตอบแทนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อ
นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไมนอยกวา 5 คน แตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑและวิธีการ คือผูถือ
หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถือ ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผู ใดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลำดับลงมาเปนผู ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธาน
ที่ประชุมเปนผูชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ใหปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได 2 กรณี คือ
1)
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
2)
แตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตำแหนงวางลง
- ในกรณีตาม 1) จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สวนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณา
อนุมัติไดตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเขาดำรงตำแหนงแทน
- กรรมการอิ ส ระจะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ส ำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานทางการที่เกี่ยวของกำหนด
•
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อชวยใน
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการอิสระใหเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการ
บริหารงานใหมีมาตรฐานที่ถูกตองและมีความโปรงใส ตลอดจนใหเปนไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อใหมีการควบคุม
ภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือ และเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หนวยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด จำนวนอยางนอย
3 คน มาทำหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความเปนอิสระในการ
ทำงานอยางเต็มที่ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
•
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพื่อใหชวยเสนอแนะนโยบาย รูป
แบบและหลักเกณฑ การสรรหาและการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ
กรรมการผูจัดการ เพื่อใหการสรรหาและการจายคาตอบแทน มีการปฏิบัติเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ ไม ใชผูบริหารอยางนอย จำนวน 3 คน เพื่อมาทำหนาที่เปน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
•
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหารหรือกรรมการจาก
ผูถือหุนรายใหญ โดยกรรมการบริหารจะตองรายงานการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และใหกรรมการ
ผู จั ด การเป น ประธานกรรมการบริ ห าร โดยให ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อ ำนาจหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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•

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติดานธรรมาภิบาล ในรายงานประจำป บริษัทจึงเห็นควรให
แตงตั้งคณะกรรมการทั้งคณะทำหนาที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหกำหนดวาระ
การประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนวาระหนึ่งไวในหนังสือเชิญประชุม

•

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น า ที่ ก ำหนดนโยบายด า นการบริ ห าร
ความเสี่ ย งให ค รอบคลุ ม ทั้ ง องค ก ร โดยให น ำเสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให พิ จ ารณาอนุ มั ติ และกำกั บ ดู แ ลให
ฝายจัดการเปนผูปฎิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำ และทำการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด การความเสี่ ย งอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง และในทุ ก ๆ ระยะเวลาที่ พ บว า ระดั บ ความเสี่ ย งมี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายงานความผิดปกติทั้งหลาย

แผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให ค ณะกรรมการสรรหาและกำหนดค า ตอบแทน จั ด ทำแผนการสื บ ทอดตำแหน ง กรรมการ
ผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ถือเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนาผูมีศักยภาพเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูงทดแทน
ตำแหนงที่สำคัญของบริษัทในอนาคต เพื่อการบริหารจัดการบริษัทใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ในป 2561 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,480,000 บาท ตอป
2.
ไมมีคาบริการอื่นๆ

ในป 2560 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,300,000 บาท ตอป
2.
ไมมีคาบริการอื่นๆ
ในป 2559 บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1.
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,250,000 บาท ตอป
2.
ไมมีคาบริการอื่นๆ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะ
สงผลใหบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสูเปาหมายของบริษัทตามที่วางไว ซึ่งบริษัทไดนำแนวปฏิบัติการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) มาประยุกตใชในการ
ดำเนินงานการบริหาร โดยสรุปไดดังนี้

1.

สภาพแวดลอมภายในองคกร
•
•

•

2.

การประเมินความเสี่ยง
•
•

3.

บริษัทไดมีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองคกรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไมเหมาะสม
บริษัทไดมีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน การรายงานขอมูลทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมการควบคุม
•

•

4.

คณะกรรมการและฝายจัดการไดกำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฝายจัดการและ
พนักงานยึดถือแนวเปนปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยสัดสวนของคณะกรรมการอิสระ รอยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งสูง
กวาที่กฎหมายกำหนด ทำใหมีความเปนอิสระจากฝายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุมภายในได
อยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝายจัดการ ไดจัดวางโครงสรางสายการบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ
มีการแบงแยกหนาที่เพื่อใหการควบคุมภายในที่ดีเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนด

บริษัทไดมีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
รวมถึงการควบคุมเชิงปองกัน ไดแก การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงขอมูลและขอมูลสารสนเทศในแตละระดับ
การใหอำนาจในการปฏิบัติงานและรายการคาอยางเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพยสินของบริษัท เปนตน
บริษัทไดมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ซึ่งรวมถึง
สถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถควบคุมได และมีการทดสอบแผนดังกลาวอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทจะสามารถ
ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
•
•
•
•

บริษัทไดนำระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง ครบถวนและทันเวลาเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสิน
ใจทางธุรกิจ
บริษัทมีชองทางสื่อสารเรื่องตางๆจากฝายจัดการไปยังพนักงานผานระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกสและกระดานประกาศสวน
กลาง เพื่อใชแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูระหวางพนักงาน
บริษัทจัดใหมีเว็บไซตในสวนงานของนักลงทุนสัมพันธ เพื่อใชเปนชองทางในการติดตอและชี้แจงขอมูลขาวสารกับนักลงทุน
และมีชองทางการติดตอสื่อสารของผูมีสวนไดเสียผานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ auditcom@thani.co.th
บริษัทไดกำหนดชองทางการแจงเบาะแสการกระทำทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานคอรรัปชั่นซึ่ง
บริษัทไดผานการรับรองการเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ผานทางเว็บไซตของบริษัท ซึ่งจะแจง
โดยตรงตอหัวหนางานตรวจสอบของธนาคารธนชาต
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5.

การติดตามและประเมินผล
•
•

บริษัทไดมีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสำคัญและติดตามผลอยางตอเนื่องเปนประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบผานทาง
ผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
บริษัทไดกำหนดใหฝายจัดการดำเนินการชี้แจงขอบกพรองจากการประเมินผลของผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทและ
กำหนดแนวทางแก ไขใหเหมาะสมและทันเวลา

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
และเหมาะสม

การตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ไม มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในบริ ษั ท แต ไ ด จั ด ให มี ผู ต รวจสอบภายในอิ ส ระจากภายนอกทำหน า ที่ แ ละรายงานตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานตอกรรมการผูจัดการในดานงานบริหารของหนวยงาน
บริษัทไดมอบหมายใหหัวหนาสายงานตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติของกลุมธนาคารธนชาต เปนผูตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ
ของบริษัท ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่
เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในประจำปตองเสนอและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ โดยใชหลักเกณฑการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายใตแนว
ปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)
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รายการระหวางกัน
ในป 2560 และป 2561 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวาง
กันที่เกิดขึ้น เห็นวามีความสมเหตุสมผล โดยเปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เปนรายการมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ยกเวน
รายการที่ไมใชธุรกิจปกติ ก็ ไดเปดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไวแลว รายละเอียดของ
รายการระหวางกันเปนดังนี้
∫√‘…—∑/∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

≈—°…≥–§«“¡ —¡æ—π∏å
บริษัทใหญ
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
บริษัทในเครือ

≈—°…≥–∏ÿ√°‘®
ธนาคารพาณิชย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผลิตเฟอรนิเจอร
ธุรกิจประกันภัย

เงินกูยืมและยอดคงคางอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
¬Õ¥§ß§â“ß (Àπà«¬ : æ—π∫“∑)
31 ∏—π«“§¡ 2561
31 ∏—π«“§¡ 2560
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
สินทรัพยอื่น – เงินประกัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
หุนกูระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะยาว
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางจาย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คาใชจายคางจาย
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

120,028

134,157

70

65

15

14

1,030,000
113,000
10,000

1,570,000
220,000
6,000

-

-

400,000

31,000
350,000

28,000

28,000

-

-

237
4,816

265
4,424

5

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

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
√“¬°“√∏ÿ√°‘®°—∫°‘®°“√
”À√—∫ªï (Àπà«¬:æ—π∫“∑)
2561
2560
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
32,002
37,471
คาธรรมเนียมธนาคารจาย
5,325
6,604
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร
340
311
สถานที่และอุปกรณ
คาบริการจาย
3,268
5,712
ดอกเบี้ยรับ
973
763

π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคา
ทั่วไป

§«“¡®”‡ªìπ /
§«“¡ ¡‡Àμÿ ¡º≈¢Õß√“¬°“√
เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการ
คาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทรายการดังกลาวได
มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคา
ตลาด ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแลว

บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยจาย

3,594

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย
10,677

คาเบี้ยประกันภัยจาย

2,452

4,308 อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการ
คาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทรายการดังกลาวไดมีการ
กำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่ง
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว

10,147 อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการ
คาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทรายการดังกลาวไดมีการ
1,517 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา กำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่ง
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยจาย
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1,085

1,095 อัตราที่ตกลงกัน

เปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจการ
คาปกติทั่วไปและเปนการสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทรายการดังกลาวไดมีการ
กำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่ง
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหวางกันในปจจุบันนั้นเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติ และเปนการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจำเปนและสมเหตุสมผล โดยคาตอบแทนไดมีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึง
ราคาตลาด หรือตนทุนบวกกำไรที่เหมาะสม อาทิ คาเชาจาย โดยตนทุนดังกลาวเปนตนทุนประมาณการจากการคาเชาบวกดวยอัตรากำไรที่ได
กำหนดซึ่งเปนไปตามราคาตลาดและอางอิงไดทั่วไป ซึ่งเปนอัตรากำไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนตนทุนและอัตรากำไร
ดังกลาวเปนประจำทุกป โดยบริษัทนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูถือหุนเเลวแตกรณี

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ในสวนของรายการที่เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เชน คาธรรมเนียม
ธนาคารจาย เปนตน บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาทั่วไป ซึ่งเปนราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป หรือกำหนดโดย
คำนึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรซึ่งเปนไปตามราคาตลาดและอางอิงไดทั่วไป ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสม ในสวนของรายการระหวางกันอื่น
บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะการคาทั่วไป อางอิงโดยใชราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป ซึ่งจะตองเปนราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
ทั้งหมดนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทตองดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี
โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีหรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและ
ความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหวางกันนั้น และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะนำไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สำคัญ
ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละข อ บั ง คั บ ประกาศ คำสั่ ง หรื อ ข อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันและการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทในอนาคต

ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงที่จะมีการแก ไขเพิ่มเติม กําหนดใหการทํารายการของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของกันตามความหมายที่กฎหมายกําหนดไว อันไดแก รายการระหวางบริษัท กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตองได
รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนธุรกรรมที่ไดรับยกเวนอาทิเชน ธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึง
กระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของแลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคา (Fair and at arm’s length) ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
เปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไวแลว
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติอนุมัติหลักการในการทําขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะ
เป น ธุ ร กรรมระหว า งบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ข า งต น โดยมี ห ลั ก การดั ง นี้
“ใหฝายจัดการสามารถทําธุรกรรม หรือรายการ หรือขอตกลงทางการคาที่มีลักษณะเปนรายการระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตาม
ความหมายที่กําหนดไว ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ธุรกรรม หรือรายการ หรือขอตกลงดังกลาว ใหเปนไปใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มีสถานะเปนกรรมการผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ (“รายการที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป”) รวมทั้งรายการที่มีการดําเนินมาแลว
อยางตอเนื่อง และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใหฝายจัดการสามารถกําหนดกรอบระเบียบเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานสรุปการทํารายการดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบภายในเวลาอันสมควร”
ดังนั้น การเขาทํารายการระหวางกัน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทในอนาคตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการในการทํารายการที่มีขอตกลง
ทางการคาทั่วไปซึ่งเปนธุรกรรมระหวางบุคคลที่มีความเกี่ยวของกันตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผานมา

สำหรับป 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 881.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 132.49 ลานบาทหรือรอยละ 17.70
โดยรายไดรวมสำหรับ ป 2559 มีจำนวน 2,985.19 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 203.31 ลานบาทหรือรอยละ 7.31 จากการเนน
การรักษาและดูแลฐานลูกคาของบริษัทอยางตอเนื่อง ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 946.99 ลานบาท ลดลงจากปกอน
จำนวน 69.40 ลานบาท หรือรอยละ 6.83 ซึ่งยังคงลดลงจากการจัดหาเงินกูที่มีตนทุนต่ำเพื่อรักษาชองวางของสวนตางอัตราดอกเบี้ย
ใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ
สำหรับป 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,125.81 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 244.66 ลานบาทหรือรอยละ 27.77
โดยรายไดรวมสำหรับ ป 2560 มีจำนวน 3,307.24 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 322.04 ลานบาทหรือรอยละ 10.79 จากการ
เนนการรักษาและดูแลฐานลูกคาของบริษัทอยางตอเนื่อง ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 882.41 ลานบาท ลดลงจากป
กอน จำนวน 64.59 ลานบาท หรือรอยละ 6.82 ซึ่งยังคงลดลงจากการจัดหาเงินกูที่มีตนทุนต่ำ เพื่อรักษาชองวางของสวนตางอัตรา
ดอกเบี้ย ใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ
สำหรับป 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,640.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 514.90 ลานบาทหรือรอยละ 45.74
โดยรายไดรวมสำหรับป 2561 มีจำนวน 3,827.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 520.14 ลานบาทหรือรอยละ 15.73 จากการ
ขยายสัดสวนทางการตลาดและยังคงดูแลรักษาฐานลูกคาของบริษัท ในขณะที่บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 869.80 ลานบาท
ลดลงจากปกอน จำนวน 12.61 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.43 ซึ่งยังคงลดลงอยางตอเนื่องจากการจัดหาเงินกูที่มีตนทุนทางการ
เงินต่ำและรักษาชองวางของสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ
ในชวงปลายป 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด (“อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรก
เกอร”) ซึ่งประกอบธุรกิจนายหนาประกันวินาศภัย นายหนาประกันชีวิต และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ
100 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด (นับรวมการถือหุนทั้งทางตรงและทางออม) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการเสริมแกลูกคาที่ใช
บริการสินเชื่อเชาซื้อและเชาทางการเงินของบริษัท โดยจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและคงประสิทธิภาพในการให
บริการลูกคา ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งที่ทำใหบริษัทประกอบธุรกิจทางดานการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและเชาทางการเงินไดอยางครบวงจร
เติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคงคอไป

รายได

ป 2559 บริษัทเนนการดูแลรักษาฐานสินเชื่อของบริษัท เพื่อคงสวนแบงทางการตลาด สงผลใหบริษัทมีรายไดรวม 2,985.19
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จำนวน 203.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.31 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากป
2558 จำนวน 3,827.26 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13.23)
องคประกอบหลักของรายได ในป 2559 ของบริษัท ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
จำนวน 2,484.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.23 ของรายไดรวม และมาจากรายไดคาธรรมเนียมและบริการ จำนวน 273.16
ลานบาท และรายไดอื่นจำนวน 227.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.15 และรอยละ 7.62 ตามลำดับ
ป 2560 บริษัทเนนการดูแลรักษาฐานสินเชื่อของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาด สงผลใหบริษัทมี
รายไดรวม 3,307.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวน 322.04 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.79 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้
การเงินเพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวน 5,850.71 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17.87)
องคประกอบหลักของรายได ในป 2560 ของบริษัท ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
จำนวน 2,760.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.48 ของรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ จำนวน 301.66 ลานบาท และ
รายไดอื่นจำนวน 244.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.12 และรอยละ 7.40 ตามลำดับ
ป 2561 บริษัทขยายฐานสินเชื่อรถยนตเพื่อการพาณิชยในกลุมของลูกคา Fleet ควบคูไปกับรักษาฐานสินเชื่อเดิมของบริษัท
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น สงผลใหบริษัทมีรายไดรวม 3,827.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน
520.14 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.73 (โดยลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 7,813.40 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 20.24)
สำหรับองคประกอบหลัก ของรายไดในป 2561 ของบริษัทประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการ
เงินจำนวน 3,202.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 83.67 ของรายไดรวม รายไดคาธรรมเนียมและบริการ จำนวน 342.15 ลานบาท
และรายไดอื่นจำนวน 282.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.94 และรอยละ 7.39 ตามลำดับ
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รายงานประจำป 2561

สัดสวนรายไดดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินตอรายไดอื่น (ในที่นี้หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการ และรายไดอื่น) ของบริษัท สำหรับป 2561, 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ªï 2561
รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
0.93%

ªï 2560
รายไดอื่น
16.33%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
82.74%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
0.95%

ªï 2559
รายไดอื่น
16.52%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
82.53%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาการเงิน
1.00%

รายไดอื่น
16.77%

รายไดดอกเบี้ย
จากสัญญาเชาซื้อ
82.23%

คาใชจาย

สำหรับป 2559 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 947.00 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน 439.56 ลาน
บาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 496.36 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 221.11 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2559 มีจำนวน 947.00 ลานบาท ลดลง 69.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.83 เมื่อเทียบกับป
2558 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่มีความ
สามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ ทำใหอัตราสวนดอกเบี้ยจายในป 2559 ลดลงจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 3.64
คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2559 มีจำนวน 439.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จำนวน 31.40 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 7.69 ซึ่งเพิ่มมาจากรายจายหลักๆ คือรายจายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.82 ลานบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2559 มีจำนวน 496.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จำนวน 84.42 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20.49 ทั้งนี้การตั้งสำรองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีจำนวนลดลง 17.24 ลานบาท หาก
แตบริษัทพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 140.00 ลานบาท (เพื่อเตรียมความพรอมในการตั้ง
สำรองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 สงผลใหภาพรวมของรายจาย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน)
สำหรับป 2560 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 882.41 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน 495.74 ลาน
บาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 523.43 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 279.84 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2560 มีจำนวน 882.41 ลานบาท ลดลง 64.59 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.82 เมื่อเทียบกับป
2559 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่มีความ
สามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ ทำใหอัตราสวนดอกเบี้ยจายในป 2560 ลดลงจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 2.90
คาใชจายในการขายและบริหารสำหรับป 2560 มีจำนวน 495.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวน 56.18 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 12.78 ซึ่งเพิ่มมาจากรายจายหลักๆ คือรายจายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 27.24 ลานบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2560 มีจำนวน 523.43 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวน 27.07 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 5.45 ทั้งนี้การตั้งสำรองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีจำนวนลดลง 32.92 ลานบาท หากแต
บริษัทพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 60.00 ลานบาท (เพื่อเตรียมความพรอมในการตั้งสำรอง
ตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 สงผลใหภาพรวมของรายจาย หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน)
สำหรับป 2561 บริษัทมีรายจายทางการเงินจำนวน 869.80 ลานบาท คาใชจายในการขายและบริหารจำนวน 503.56 ลาน
บาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 402.60 ลานบาท และภาษีเงินไดจำนวน 410.70 ลานบาท
ตนทุนทางการเงินในป 2561 มีจำนวน 869.80 ลานบาท ลดลง 12.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.43 เมื่อเทียบกับป
2560 ซึ่งมาจากการจัดหาแหลงเงินกูที่มีตนทุนทางการเงินต่ำอยางตอเนื่องและการบริหารสัดสวนโครงสรางหนี้สิน เพื่อรักษาสวนตาง
อัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรไดอยางสม่ำเสมอ สงผลใหอัตราสวนดอกเบี้ยจายในในป 2561 ลด
ลงจากปกอนมาอยูที่ระดับรอยละ 2.40
คาใชจายในการขายและบริหารป 2561 มีจำนวน 503.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2560 จำนวน 7.82 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 1.58 คาใชจายในการขายและบริหารมีรายจายหลักคือ รายจายพนักงานขาดทุน จากการลดมูลคาทรัพยสินรถยึดและ
คาใชจายสำนักงาน
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หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับป 2561 มีจำนวน 402.60 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 120.83 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 23.08 ทั้งนี้การตั้งสำรองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีจำนวนลดลงเล็กนอยประมาณ 10.83
ลานบาท นอกจากนี้บริษัทพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวน 170.00 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนจำนวน 110.00 ลานบาท
(เพื่อเตรียมความพรอมในการตั้งสำรองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 สงผลใหภาพรวมของรายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน)

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ (ลานบาท)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)

2561
1,640.71
42.87
7.20
2.40
4.80

2560
1,125.81
34.04
7.40
2.90
4.50

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)
514.90
8.83
(0.20)
(0.50)
0.30

√âÕ¬≈–
45.74
25.94
(2.70)
(17.24)
6.67

ป 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,640.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 514.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 45.74 และ
บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยูที่รอยละ 42.87 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 25.94 จากการขยายสินเชื่อไดตามเปาหมายที่วางไว และ
เนื่องจากการแขงขันในตลาดสินเชื่อที่ยังรุนแรงตอเนื่องจากปกอนสงผลใหอัตราดอกเบี้ยรับลดลงจากป 2560 ซึ่งมีจำนวนรอยละ
7.40 มาอยูที่รอยละ 7.20 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 2.70 อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถบริหารตนทุนทางการเงินใหลดลงได
อยางตอเนื่อง ทำใหอัตราดอกเบี้ยจายลดลงจากปกอ นมาอยูที่รอยละ 2.40 ทำใหบริษัทสามารถเพิ่มสวนตางของดอกเบี้ยใหอยูที่ระดับ
รอยละ 4.80

ฐานะทางการเงิน

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

2561
≈â“π∫“∑
47,531.06
45,865.59
546.04
96.50
78.79

2560
≈â“π∫“∑
39,491.79
38,122.87
475.38
96.53
60.17

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (≈¥≈ß)
≈â“π∫“∑
8,039.27
7,742.72
70.66
(0.03)
18.62

√âÕ¬≈–
20.36
20.31
14.86
(0.03)
30.95

โครงสรางของสินทรัพยของบริษัท มีองคประกอบหลักคือลูกหนี้เชาซื้อ โดย ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีลูกหนี้เชาซื้อ จำนวน
38,112.87 ลานบาท (สุทธิจากการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเปนรอยละ 96.53 ของสินทรัพยรวมของบริษัท
สำหรับป 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมจำนวน 47,531.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.36 เมื่อเทียบกับป 2560 โดยมีสัดสวน
ของลูกหนี้เชาซื้อ (สุทธิจากการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเปนรอยละ 96.50 ของสินทรัพยรวมซึ่งอยูในระดับที่ใกลเคียงกับปกอน
ทั้งนี้บริษัทยังคงเนนการใหบริการสินเชื่อเชาซื้อซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของบริษัทรวมถึงการดูแลรักษาฐานลูกคา เพื่อคงสวนแบงทางการ
ตลาดและทำใหบริษัทยังคงมีความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่อง

คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
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ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
จำนวนเทากับ 45,865.59 ลานบาท 38,122.86 ลานบาท และ 32,311.69 ลานบาท ตามลำดับ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
Àπà«¬ : æ—π∫“∑
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก รายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

31 ∏—π«“§¡ 2561
53,801,060
(5,811,544)
47,989,516
(2,123,924)
45,865,592

31 ∏—π«“§¡ 2560
44,916,703
(4,958,385)
39,958,318
(1,835,452)
38,122,866

31 ∏—π«“§¡ 2559
38,012,676
(4,284,783)
3,3727,893
(1,416,196)
32,311,697

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อหลังหักรายไดดอกเบี้ยเชาซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระ ไดดังนี้

√–¬–‡«≈“∑’Ë§â“ß™”√–
®”π«π —≠≠“
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจาก
การขายรถยึด/คาเสียหาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
Õ—μ√“√âÕ¬≈–
À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
·≈–À≈—°ª√–°—π
ß —¬®– Ÿ≠

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

44,764
7,486
6,496
1,013
361
444
744

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

36,814,839
5,136,893
4,256,588
642,667
188,423
171,140
447,875

2,698,044
322,637
203,832
642,667
188,423
171,140
447,875

26,980
3,226
4,077
128,534
94,212
171,140
447,875

172

100%

97,456

97,456

97,456

812

100%

233,635

233,635

233,635
916,789

62,292

47,989,516

5,005,709

2,123,924
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√–¬–‡«≈“∑’Ë§â“ß™”√–

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจาก
การขายรถยึด/คาเสียหาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

√–¬–‡«≈“∑’Ë§â“ß™”√–

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระมากกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจาก
การขายรถยึด/คาเสียหาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกิน
ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม

®”π«π —≠≠“

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
Õ—μ√“√âÕ¬≈–
À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
·≈–À≈—°ª√–°—π
ß —¬®– Ÿ≠
(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

39,776
6,947
6,028
987
387
420
722

1.00%
1.00%
2.00%
20.00%
50.00%
100.00%
100.00%

30,521,366
4,274,293
3,514,297
617,532
188,655
168,363
381,390

2,274,544
279,576
155,558
617,532
188,655
168,363
381,390

22,746
2,796
3,111
123,507
94,328
168,363
381,390

215

100.00%

97,167

97,167

97,167

687

100.00%

195,255

195,255

195,255
746,789

56,169

®”π«π —≠≠“

39,958,318

4,358,040

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2559
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ß
Õ—μ√“√âÕ¬≈–
À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È À—°¥Õ°‡∫’È¬‡™à“´◊ÈÕ
·≈–À≈—°ª√–°—π
ß —¬®– Ÿ≠

รายงานประจำป 2561

1,835,452

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

(หนวย : 1,000 บาท)

36,653
6,733
6,338
1,085
448
428
603

1.00%
1.00%
2.00%
20.00%
50.00%
100.00%
100.00%

24,955,947
3,784,749
3,475,762
598,580
214,818
164,158
276,417

1,900,466
236,351
143,834
598,580
214,818
164,158
276,417

19,005
2,363
2,877
119,716
107,409
164,158
276,417

244

100.00%

113,211

113,211

113,211

424

100.00%

144,251

144,251

144,251
466,789

52,956

33,727,893

หมายเหตุ : การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้คางชำระตั้งแต 4 งวดขึ้นไปจะไมหักหลักประกัน
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§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

3,792,086

1,416,196

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

≈Ÿ°Àπ’Èμ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
รวม

≈Ÿ°Àπ’Èμ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
รวม

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561 (Àπà«¬ : 1,000 ∫“∑)
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
®”π«π —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
∫—≠™’·≈–À≈—°
∫—≠™’
ª√–°—π
380
519,348
31,911
13
20,503
1,292
4
6,523
24
4
7,787
7,787
1
915
915
1

766

766

555,842

42,695

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560 (Àπà«¬ : 1,000 ∫“∑)
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
®”π«π —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
∫—≠™’·≈–À≈—°
∫—≠™’
ª√–°—π
317
10
3
2
4
336

452,869
16,700
3,643
4,892
4,575
482,679

26,080
1,186
159
4,892
4,575
36,892

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

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

319
13
7,787
915

100%

766
9,800

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
1%
1%
2%
20%
50%
100%

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
261
12
3
2,446
4,575
7,297
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≈Ÿ°Àπ’Èμ“¡ —≠≠“‡™à“°“√‡ß‘π

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระ 1 งวด
คางชำระ 2-3 งวด
คางชำระ 4-6 งวด
คางชำระ 7-12 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
รวม

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2559 (Àπà«¬ : 1,000 ∫“∑)
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’ÈÀ≈—ßÀ—°
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
√“¬‰¥â®“° —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
®”π«π —≠≠“
‡™à“°“√‡ß‘π√Õμ—¥
∫—≠™’·≈–À≈—°
∫—≠™’
ª√–°—π
276
10
4
4
294

410,464
17,499
8,100
4,581
440,644

20,855
1,421
4,581
26,857

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
1%
1%
2%
20%
50%
100%

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
209
14
4,581
4,804

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงิน จำนวน
1,420.99 ลานบาท เพิ่มขึ้น 420.64 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 42.05 เมื่อเทียบกับป 2558 จากการตั้งสำรองตามปกติของบริษัทที่
มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมไดเพิ่มเติม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงิน จำนวน
1,842.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 421.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.68 เมื่อเทียบกับป 2559 ทั้งนี้การตั้งสำรองตามปกติของบริษัท
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนมีจำนวนลดลง 32.92 ลานบาท หากแตบริษัทพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจากงวด
เดียวกันของปกอนจำนวน 60.00 ลานบาท เพื่อเตรียมความพรอมในการตั้งสำรองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS9 สงผลให
ภาพรวมของรายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงิน จำนวน 2,133.72 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 290.97 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.79 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 การตั้งสำรองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับป
2560 มีจำนวนลดลงประมาณ 10.83 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทไดพิจารณาตั้งสำรองทั่วไปเพิ่มเติมจำนวน 170.00 ลานบาท ซึ่งลดลง
จากปกอนจำนวน 110 ลานบาท เพื่อเตรียมความพรอมในการตั้งสำรองตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี IFRS9 สงผลใหภาพรวมของ
รายจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจำหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้และผูค้ำประกันชำระหนี้
ใหบริษัทและบริษัทไมสามารถยึดทรัพยหรือบังคับคดี ใหเปนไปตามคำพิพากษาได การตัดจำหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนำไปลดคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกในสวนของรายไดอื่น สำหรับในป 2561 ป 2560 และป 2559 บริษัทตัดหนี้สูญเปน
จำนวน 111.62 ลานบาท 101.68 ลานบาท และ 75.73 ลานบาท ตามลำดับ
จากตารางขางตน ลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงินหลังจากหักดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายได สำหรับป 2561 ป 2560
และป 2559 นั้น สวนใหญเปนลูกหนี้ปกติที่คางชำระไมเกิน 3 งวด รวมจำนวนเงิน 46,754.69 ลานบาท 38,783.17 ลานบาท และ
32,654.34 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 96.31 รอยละ 95.90 และรอยละ 95.57 ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและลูกหนี้เชา
ทางการเงินรวมตามลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลูกหนี้สวนใหญของบริษัทที่ผานมายังคงอยูในระดับปกติทั่วไป

ความเพียงพอของการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจจะเก็บ
เงินจากลูกหนี้ ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง โดยลูกหนี้ที่คางชำระไมเกินกวา 3 งวดจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจากยอดเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ที่คางชำระเกินกวา 3 งวดจะพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โดยไมหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไมหัก
หลักประกันเชนกัน
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นอกจากนี้บริษัทยังไดระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม ไดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อใหสอดคลองกับการขยายขนาดของพอรตสินเชื่อโดยในป 2561 ป 2560 และป 2559 บริษัทมีสิน
เชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) จากลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เชาทางการเงิน จำนวน 1,780.66 ลานบาท 1,657.92 ลานบาท และ
1,516.02 ลานบาท ตามลำดับ และมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2,133.72 ลานบาท 1,842.75 ลานบาท และ 1,420.99 ลานบาท
ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอย
ละ 119.18 รอยละ 111.16 และรอยละ 93.73 ของยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณาการใหสินเชื่อที่รัดกุม
และการติดตามลูกหนี้ที่เขมงวด บริษัทเชื่อวาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต
การดำเนินงานโดยปกติของบริษัท

หนี้สินรวม
30 ∏—π«“§¡ 2561
≈â“π∫“∑
หนี้สินรวม
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกูระยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

31 ∏—π«“§¡ 2560
≈â“π∫“∑

40,336.10
21,981.88
100.00
17,201.58
1,052.64

33,864.49
17,202.01
339.00
15,549.60
773.88

31 ∏—π«“§¡ 2559
≈â“π∫“∑
28,355.48
19,959.22
1,188.97
6,528.42
678.84

หมายเหตุ : เงินกูยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีรวมสวนของหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ป

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนจำนวนเงิน
40,336.10 ลานบาท 33,864.50 ลานบาท และ 28,355.48 ลานบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น
รอยละ 19.11 จากสิ้นป 2560 และหนี้สินรวมในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 19.43 จากสิ้นป 2559 จะเห็นไดวาหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการปลอยสินเชื่อของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมของบริษัท ประกอบดวยรายการหลักคือเงินกูยืมระยะสั้น จำนวน 21,981.88 ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาวจำนวน 100.00 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจำนวน 17,201.58 ลานบาท
หนี้สินอื่นรวมประกอบดวยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย เจาหนี้อื่น คาเบี้ยประกันรถยนตของลูกหนี้คางจาย
เงินโอนรอตัดบัญชี ดอกเบี้ยคางจาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินอื่นมีจำนวน 1,052.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2560 จำนวน 278.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 36.02

สวนของผูถือหุน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2558 จำนวน 37.50
ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม จำนวน
เงินรวม 434.92 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 58.09 ของกำไรสุทธิป 2558
สำหรับป 2559 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 5,009.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จำนวนประมาณ 445.13 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 9.75 มาจากกำไรประจำปจำนวน 881.16 ลานบาท และการจายเงินปนผลเปนเงินสดจำนวน 434.92 ลานบาท
และการจัดสรรตามกฎหมายจำนวน 45.00 ลานบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2559 จำนวน 45.00
ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.21 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม จำนวน
เงินรวม 507.41 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 57.58 ของกำไรสุทธิป 2559
สำหรับป 2560 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 5,627.30 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวนประมาณ 617.91 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 12.33 มาจากกำไรประจำปจำนวน 1,125.81 ลานบาท และการจายเงินปนผลเปนเงินสดจำนวน 507.41 ลานบาท
และการจัดสรรตามกฎหมายจำนวน 14.00 ลานบาท
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เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2560 จำนวน 14.00
ลานบาท ไปเปนสำรองตามกฎหมาย และมีมติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 2,416,227,333 บาท เปนทุนจดทะเบียนจำนวน
2,416,227,209 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) จากการจายหุนปนผล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ทำใหบริษัทมีจำนวนเศษ
หุนคงเหลือจากการจายหุนปนผลดังกลาว จำนวน 124 หุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561 นอกจากนี้ยังไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 2,416,227,209 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจำนวน 3,020,284,011 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้นจำนวน 604,056,802 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) เพื่อ
รองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนเดิม
ตอ 1 หุนปนผล ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคำนวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินปนผลในสวนของ
เศษหุนนี้เปนเงินสดใหแกผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และ
จายเงินปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 676,543,618.52 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนสวนของผูถือหุน 7,194.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 จำนวนประมาณ
1,567.66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27.86 มาจากกำไรสุทธิในป 2561 ซึ่งสุทธิจากสำรองตามกฎหมายและเงินปนผลจาย

สภาพคลอง
°√–· ‡ß‘π ¥
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใช ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

31 ∏—π«“§¡ 2561
≈â“π∫“∑
(5,225.21)
(6.82)
5,255.55
23.53
213.95

31 ∏—π«“§¡ 2560
≈â“π∫“∑
(3,969.21)
(4.79)
4,046.53
72.53
190.42

31 ∏—π«“§¡ 2559
≈â“π∫“∑
(1,970.26)
(47.11)
1,971.37
(46.01)
117.88

ในป 2559 บริษัทมีเงินสดจำนวน 117.88 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 46.01 ลานบาท ลดลงจากป 2558
ซึ่งมีเงินสด จำนวน 163.89 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,971.37 ลานบาท ซึ่งมาจาก
การจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการปลอยสินเชื่อของบริษัท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช ไปในการดำเนินงาน เพื่อการปลอยสินเชื่อ
ตามปกติของบริษัทจำนวน 1,970.26 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสุทธิที่ใช ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 47.11 ลานบาท
ในป 2560 บริษัทมีเงินสดจำนวน 190.42 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 72.53 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2559 ซึ่งมีเงินสดจำนวน 117.88 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4,046.53 ลานบาท ซึ่งมา
จากการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการปลอยสินเชื่อของบริษัท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช ไปในการดำเนินงาน เพื่อการปลอยสิน
เชื่อตามปกติของบริษัท จำนวน 3,969.21 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสุทธิที่ใช ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 4.79 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดจำนวน 213.95 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 23.53 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2560 ที่มีเงินสดจำนวน 190.42 ลานบาท เกิดจากกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5,255.55
ลานบาท ซึ่งมาจากการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการปลอยสินเชื่อของบริษัท ในขณะที่มีกระแสเงินสดสุทธิใช ไปในการดำเนินงาน
เพื่อการปลอยสินเชื่อตามปกติของบริษัทจำนวน 5,225.21 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสุทธิใช ไปจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 6.82
ลานบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท รวมถึงสารสนเทศ การเปดเผยขอมูลและการนำเสนอทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2561 โดยงบการเงิน
ดังกลาวไดจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และการใชดุลยพินิจ
และประมาณการตามความจำเปนอยางรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอ
ทั้งนี้ งบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เปนอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได ใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปรงใส และนาเชื่อถือ และไดจัดใหมีระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมรวมถึงระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง
ครบถวนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
ในการนี้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอมูลในรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังกลาวไดปรากฏอยูในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและการตรวจสอบภายในสามารถ
สรางความเชื่อมั่นไดอยางมีเหตุผลวางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของกิจการสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายวิรัตน ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

(นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ)
กรรมการผูจัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ
อิสระผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณเพียงพอที่ในการทำหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 5 ทาน ประกอบดวย
ดร.ถกล นันธิราภากร เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวิทย อรุณานนทชัย นายวราวุธ วราภรณ ดร.นารี บุญธีรวร และนายสุรพล
สติมานนท เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายบุญชู วงศภักดี รองกรรมการผูจัดการ (CFO) เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน ไม ไดดำรงตำแหนงเจาหนาที่บริหารหรือพนักงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถวนเปนไปตาม
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ
ใหทำการกำกับดูแลและสอบทานขอมูลตางๆ ของบริษัทที่เกี่ยวของกับการรายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวของ และรวมถึงการสงเสริมใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยทำการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ฝายจัดการ ผูบริหารระดับสูงจากกลุมงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาสอบทานขอมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท รับฟงคำชี้แจงและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอความถูกตอง ความครบถวนและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองคกร ซึ่งผลจากการประชุมในแตละครั้ง จะนำสรุปประเด็นที่สำคัญเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบและดำเนินการปรับปรุง ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปที่ผานมา สรุปไดดังนี้

ความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปของบริษัท โดยหารือรวมกับผูสอบบัญชี
และผูบริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการของบริษัทเขารวมประชุม
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวา งบการเงินจัดทำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือได พรอมทั้ง
ใหขอสังเกตและรับทราบแนวทางแก ไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัท รวมทั้งไดสนับสนุนการนำมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IAS) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว า งประเทศ (IFRS) มาปฏิ บั ติ ต ามที่ ส ภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ และสำนั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกำหนดหรือใหแนวทางไว

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวกับการตอตานการคอรรัปชั่น และพิจารณาใหบริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยไดหารือกับผูตรวจสอบภายใน
อิสระ ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ
อยางตอเนื่อง ซึ่งจะนำไปสูระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมายหรือขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดทำการสอบทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายหรือขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑดังกลาวโดยครบถวน

การบริหารความเสี่ยง

ในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ขององคกรโดยรวมและไดพิจารณาและนำเสนอ
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่มีนัยสำคัญตอคณะกรรมการบริษัท
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ผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูสอบบัญชีและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทกอนนำเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุน

รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยพิจารณาภายใตความจำเปน ความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลรวมถึงขอกำหนดตางๆ ตามที่ไดรับขอมูลจากบริษัท
กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวา บริษัทไดมีการจัดทำรายงานและการเปดเผยขอมูลทางการเงิน อยางเหมาะสม
เพียงพอและสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลใหการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไป
ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการดูแลใหผูสอบบัญชีปฏิบัติหนาที่ในการแสดงความเห็นในรายงานทางการเงินไดอยางเปน
อิสระ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีการดำเนินการดวยความโปรงใส สมเหตุสมผลและการเปดเผย
ขอมูลอยางเพียงพอ

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

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส
เงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และไดตรวจ
สอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ ในการแสดงความเห็น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนด
ดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในขอกำหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไว ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบ
สนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา
ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวมเรื่องสำคัญในการ
ตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสำหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการตามผลขาดทุนที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคางและตองอาศัยขอสมมติหลาย
ประการ ซึ่งผูบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของลูกหนี้แตละราย รวมถึงพิจารณาชวงเวลาที่
ควรจะรับรูประมาณการผลขาดทุนดังกลาว นอกจากนี้การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวถือวามีนัยสำคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินสุทธิเปนจำนวน 46,412 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 98 ของยอด
สินทรัพยรวม) และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนจำนวน 2,134 ลานบาท ดังนั้นขาพเจาจึงใหความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ การคำนวณอายุหนี้คงคาง การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของลูกหนี้และการบันทึกรายการ โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความเขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม
ที่กลุมบริษัทออกแบบไว และขาพเจาไดประเมินวิธีการ ขอมูลหลักและขอสมมติที่กลุมบริษัทใชในการคำนวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
โดยการสอบทานขอมูลหลักกับแหลงที่มาของขอมูลเหลานั้น การวิเคราะหเปรียบเทียบขอสมมติที่กลุมบริษัทใชกับขอมูลในอดีต นอกจากนี้
ขาพเจาไดพิจารณาความสม่ำเสมอในการประยุกตใชขอสมมติ สุมทดสอบขอมูลที่นำมาใชการคำนวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทดสอบการ
คำนวณอายุของหนี้ที่คงคางและการคำนวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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การรับรูรายไดดอกเบี้ย

กลุมบริษัทมีนโยบายในการรับรูรายไดดอกเบี้ยตามที่กลาวไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 โดยในป 2561 กลุม
บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เปนจำนวน 3,202 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 84 ของรายไดรวม) ซึ่งถือเปนรายได
หลักของกิจการ โดยรายไดดอกเบี้ยเกิดจากการที่กลุมบริษัทไดทำสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินกับลูกคาจำนวนมาก ซึ่งเปนลูกคาราย
ยอย และการรับรูรายไดดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก ดังนั้น ขาพเจาจึงใหความสนใจกับการ
ตรวจสอบการรับรูรายไดดอกเบี้ยวารับรูดวยมูลคาที่ถูกตองตามที่ควรจะเปนและในระยะเวลาที่เหมาะสม
ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุม
บริษัทที่เกี่ยวของกับการปลอยสินเชื่อ การรับชำระเงิน การคำนวณการรับรูรายไดดอกเบี้ย โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทำความ
เขาใจและเลือกตัวอยางมาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไวเพื่อตอบสนองเรื่องมูลคาและระยะเวลาในการรับ
รูรายไดในงบการเงินของกลุมบริษัท และขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการ
เงินใหสินเชื่อและการรับรูรายไดวาเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว ในสัญญา และสอดคลองกับนโยบายการรับรูรายไดของกลุมบริษัท
นอกจากนี้ ขาพเจาไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดดอกเบี้ยที่รับรูตลอดรอบระยะเวลาบัญชี และสุมตัวอยางเพื่อ
ทดสอบการหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยและสุมตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของกับบัญชีรายไดดอกเบี้ย ซึ่งถูกบันทึกผานสมุดรายวัน
ทั่วไป

ขอมูลอื่น

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น)
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไม ได ใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มี
สาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสำคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญแลว
ขาพเจาจะตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ ในการกำกับดูแลตองบการเงิน

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องเวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อให ไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่ง
รวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอ
เท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
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ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
•
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทำ
•
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอน
ที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการ
เงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยู
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได
•
ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวา
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
•
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาได ใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน
อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวน
แตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควร
สื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบใน
ทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

À¡“¬‡Àμÿ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ป - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ
ภาษีซื้อที่ยังไมไดรับใบกำกับภาษี
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอจำกัดในการเบิกใช
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายใน 1 ป
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561

211,706,565

190,417,050

7

15,868,935,849 15,868,935,849

13,519,866,418

8

172,473,000
172,473,000
66,772,805
66,772,805
78,792,948
78,792,948
294,526,783
294,526,783
7,144,072
7,143,450
16,702,592,178 16,700,351,400

151,761,072
54,486,777
60,173,292
163,279,578
5,741,727
14,145,725,914

11

213,946,721

(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

1,000,000

-

-

7

29,996,656,399 29,996,656,399

24,602,999,914

8

373,568,683
373,568,683
323,621,425
210,585
210,585
243,717
3,999,700
19,326,498
19,326,498
19,326,498
113,880,964
113,150,708
119,954,638
5,255,941
5,225,981
8,863,368
317,038,970
317,038,970
269,599,341
1,529,001
1,529,001
1,457,168
30,828,467,041 30,830,706,525 25,346,066,069
47,531,059,219 47,531,057,925 39,491,791,983

9
12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

À¡“¬‡Àμÿ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางจาย
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สวนของหุนกูที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิ
จากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

16
1,030,000,000 1,030,000,000
15,000,348,233 15,000,348,233

1,570,000,000
11,246,297,949

17
18
19
20

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

123,000,000
205,500,000
456,174,869
132,590,667

226,000,000
160,500,000
269,550,267
123,181,824

4,287,994

4,287,994

3,372,477

28,000,000
161,000,000

28,000,000
161,000,000

899,967,692

299,933,092
299,933,092
5,134,098,502 5,134,098,502
231,602,956
231,602,956
190,998,301
190,949,831
22,997,534,614 22,997,486,144

3,099,248,141
177,867,334
166,945,032
17,942,930,716

21

19
20

7,403,825

7,403,825

7,400,748

100,000,000

100,000,000

28,000,000
311,000,000

21
22

99,903,384
99,903,384
380,721,880
17,101,679,981 17,101,679,981 15,168,876,310
29,575,478
29,575,478
25,566,390
17,338,562,668 17,338,562,668 15,921,565,328
40,336,097,282 40,336,048,812 33,864,496,044

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

À¡“¬‡Àμÿ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,020,248,011 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญ 2,416,227,333 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
ทุนออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 3,020,283,681 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญ 2,416,227,209 หุน
มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561

(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

23

24

3,020,284,011

3,020,284,011

2,416,227,333

3,020,283,681

3,020,283,681

2,416,227,209

319,888,163

319,888,163

319,888,163

303,000,000
303,000,000
242,000,000
3,551,789,797 3,551,837,269 2,649,180,567
7,194,961,641 7,195,009,113 5,627,295,939
296
7,194,961,937 7,195,009,113 5,627,295,939
47,531,059,219 47,531,057,925 39,491,791,983

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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

À¡“¬‡Àμÿ
กำไรขาดทุน:
รายได
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กำไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)

10

15.2

15.2

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
การแบงปนกำไรหรือขาดทุน (ขาดทุน):
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน):
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
กำไรตอหุนของผูถือหุนของบริษัทฯ:
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2561

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561

(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

3,166,734,029
35,534,123
342,151,043
282,947,992
3,827,367,187

3,166,734,029
35,534,123
342,151,043
282,945,471
3,827,364,666

2,729,352,670
31,257,277
301,656,520
244,968,582
3,307,235,049

161,572,184
341,986,176
402,597,088
906,155,448
2,921,211,739
(869,799,426)
2,051,412,313
(410,704,885)
1,640,707,428

161,572,184
341,936,179
402,597,088
906,105,451
2,921,259,215
(869,799,426)
2,051,459,789
(410,704,885)
1,640,754,904

174,449,872
321,290,777
523,432,570
1,019,173,219
2,288,061,830
(882,406,185)
1,405,655,645
(279,842,742)
1,125,812,903

(693,440)
138,688
(554,752)

(693,440)
138,688
(554,752)

(622,858)
124,572
(498,286)

1,640,152,676

1,640,200,152

1,125,314,617

1,640,707,432
(4)
1,640,707,428

1,640,754,904

1,125,812,903

1,640,152,680
(4)
1,640,152,676

1,640,200,152

1,125,314,617

0.54
3,020,283,681

0.54
3,020,283,681

0.37
3,020,283,601

26

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
°”‰√ – ¡

∑ÿπÕÕ°
®”Àπà“¬
·≈–™”√–‡μÁ¡
¡Ÿ≈§à“·≈â«
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย
เพิ่มขึ้นจาก การลงทุนในบริษัทยอย
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 24)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

à«π‰¥â‡ ’¬
√«¡ à«π¢Õß
∑’
Ë
‰
¡à¡’Õ”π“®
®—¥ √√·≈â«
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
§«∫§ÿ¡
- ”√Õß ¬—ß‰¡à ‰¥â®—¥ √√ ¢Õß∫√‘…—∑œ
¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬
μ“¡°ÆÀ¡“¬

à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“
Àÿâπ “¡—≠

2,416,227,209
-

319,888,163
-

-

-

604,056,472
3,020,283,681

319,888,163

242,000,000 2,649,180,567 5,627,295,939
- 1,640,707,432 1,640,707,432
(554,752)
(554,752)
- 1,640,152,680 1,640,152,680
-

√«¡
«à π¢Õß
ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

(4)
(4)
300

5,627,295,939
1,640,707,428
(554,752)
1,640,152,676
300

-

-

-

- (676,543,450) (72,486,978)
303,000,000 3,551,789,797 7,194,961,641

296

(72,486,978)
7,194,961,937

61,000,000

(61,000,000)

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หนวย : บาท)
∑ÿπÕÕ°®”Àπà“¬·≈–
™”√–‡μÁ¡¡Ÿ≈§à“·≈â«

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
°”‰√ – ¡
à«π‡°‘π¡Ÿ≈§à“
®—¥ √√·≈â«
Àÿâπ “¡—≠
- ”√Õßμ“¡°ÆÀ¡“¬ ¬—ß‰¡à ‰¥â®—¥ √√

√«¡
à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,416,227,209
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2,416,227,209

319,888,163
319,888,163

228,000,000
14,000,000
242,000,000

2,045,273,539
1,125,812,903
(498,286)
1,125,314,617
(14,000,000)
(507,407,589)
2,649,180,567

5,009,388,911
1,125,812,903
(498,286)
1,125,314,617
(507,407,589)
5,627,295,939

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,416,227,209
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (ขาดทุน)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 23)
604,056,472
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,020,283,681

319,888,163
319,888,163

242,000,000
61,000,000
303,000,000

2,649,180,567
1,640,754,904
(554,752)
1,640,200,152
(61,000,000)
(676,543,450)
3,551,837,269

5,627,295,939
1,640,754,904
(554,752)
1,640,200,152
(72,486,978)
7,195,009,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำป 2561

งบกระแสเงินสด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบยอดกำไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กำไรจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอื่น - สำรองจายภาษีขาย
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้อื่น
ทรัพยสินรอการขาย
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมดำเนินงาน

2,051,412,313

(หนวย : บาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560
2,051,459,789

1,405,655,645

22,825,891
22,825,891
23,883,322
402,597,088
402,597,088
523,432,570
(1,990,185)
(1,990,185)
(821,121)
2,979,649
2,979,649
9,196,548
33,132
33,132
(30,975)
3,634,648
3,634,648
3,059,333
1,064,542
1,064,542
1,578,128
(3,202,268,152) (3,202,268,152) (2,760,609,947)
869,799,426
869,799,426
882,406,185
150,088,352

150,135,828

87,749,688

(8,827,667,194) (8,827,667,194) (6,943,740,337)
(74,056,249)
(74,056,249)
(42,845,211)
(13,351,173)
(13,350,570)
(3,120,393)
378,296,059
378,296,059
350,612,261
(132,648,928) (132,648,928)
(140,863,339)
(71,832)
(71,832)
655,000
186,342,355
186,305,601
(4,556,229)
24,016,515
24,004,799
29,352,303
(8,309,052,095) (8,309,052,486) (6,666,756,257)
3,488,114,041 3,488,114,041 3,009,764,813
(404,270,223) (404,270,204)
(312,220,482)
(5,225,208,277) (5,225,208,649) (3,969,211,926)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น		
(1,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย		
800,002,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย		
(800,002,000)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย		
(3,999,700)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
(7,656,226)
(6,925,970)
(3,857,536)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(307,990)
(278,030)
(3,026,550)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		
2,147,253
2,147,253
2,096,826
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน		
(6,816,963)
(9,056,447)
(4,787,260)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น		
3,037,086,459 3,037,086,459 1,617,081,758
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง		
(58,000,000)
(58,000,000) (356,500,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
(1,000,000,000) (1,000,000,000) (500,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว		
7,074,507,108 7,074,507,108 12,112,878,788
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว		
(3,100,000,000) (3,100,000,000) (7,670,000,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		
(4,419,047)
(4,419,047)
(4,338,997)
เงินสดรับจากการจัดตั้งบริษัทย่อย		
300
เงินสดจ่ายปันผล		
(72,486,979)
(72,486,979) (507,407,589)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		
(671,132,930) (671,132,930)
(695,181,238)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
5,255,554,911 5,255,554,611 4,046,532,722
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		
23,529,671
21,289,515
72,533,536
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
190,417,050
190,417,050
117,883,514
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		
213,946,721
211,706,565
190,417,050
							
ข้อมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้		
500,092,079
500,092,079
363,287,081

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1.

2.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน
2.1

2.2

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก)
ข)

ค)
ง)
จ)

2.3

3.

งบการเงินรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาร์ทีเอ็น
อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน
วินาศภัย โดยบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100
บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือถือเป็นบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
จำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัท
ย่อยนั้นจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2562

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกลาวสวนใหญจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่ง
ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปไดดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ
ตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
(ปรับปรุง 2560)
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ไดกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับ การรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาที่ทำกับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายได ในจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการ
แลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ ไดสงมอบใหแกลูกคา และกำหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและ
เหตุการณที่เกี่ยวของทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานฉบับดังกลาว จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย

3.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มู ล ค า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด ว ยมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหรื อ ราคาทุ น ตั ด จำหน า ยโดยพิ จ ารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับ
วิธีการคำนวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่ม
นำมาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ

4.

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1

การรับรูรายได
ก)

ข)

4.2

การรับรูคาใชจาย
ก)

ข)

4.3

4.4

รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
บริษัทฯรับรูรายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อและจากสัญญาเชาการเงินตามเกณฑคงคาง โดยรับรูรายไดตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective interest method)
บริษัทฯหยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคางเมื่อลูกหนี้คางชำระคางวดเกินกำหนด 3 งวดนับจากวันครบกำหนด
ชำระ การบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชำระหนี้ที่คางเกินกำหนด
ชำระดังกลาวแลว
ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบี้ยที่ผูจำหนายรถยนตใหกับลูกคาซึ่งจะทยอยรับรู
รายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน
คาใชจายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน (เชน คานายหนา คาอากรแสตมป)
จะปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเพื่อให
สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง และจะรับรูเปนคาใชจายทั้งจำนวนเมื่อลูกหนี้คางชำระเกินกวา 3 งวด
รายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรง
ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินคงคางสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให
เชาซื้อและเชาการเงินรอตัดบัญชี
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4.5

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไมได โดยพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง โดยลูกหนี้ที่คางชำระไมเกินกวา 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ที่คางชำระเกินกวา 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน และสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ/กฎหมายจะ
พิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน
รอยละ
ลูกหนี้ปกติและคางชำระไมเกิน 1 งวด
1
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 1 งวด
2
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 3 งวด
20
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 6 งวด
50
ลูกหนี้คางชำระเกินกวา 12 งวด
100
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมีนโยบายตัดจำหนาย
ลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินใหลูกหนี้ชำระหนี้ และลูกหนี้ ไมสามารถจายชำระหนี้ ได การตัดจำหนายลูกหนี้
เปนหนี้สูญจะนำไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญไดรับคืนจะบันทึกในสวนของรายไดอื่น

4.6

4.7

ทรัพยสินรอการขาย

ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรู ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำหนายและขาดทุนจาก
การดอยคาทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุน
ก)
ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจาก
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

4.8

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

4.9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา

บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุน หลังจากนั้นบริษัทฯจะบันทึกดวยราคาทุน
หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดย
ประมาณดังนี้
อาคารชุด
- 20 ป
สวนปรับปรุงอาคารชุด
- 5 ป
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
- 5 ป
ยานพาหนะ
- 5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจำหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
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4.10 สินทรัพย ไมมีตัวตน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูเริ่มแรกสินทรัพย
ไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการ
ดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธกี ารตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นป
เปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 – 10 ป

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย หรือ
ถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและ
บริษัทยอย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
ออมซึ่งทำใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี
อำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

4.12 สัญญาเชาระยะยาว

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

4.13 การดอยคาของสินทรัพย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทำการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอย
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชนของพนักงาน
ก)
ข)

ค)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงิน
ที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่
บริษัทฯจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน)
บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
ถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
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ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สิน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แต
รับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี ในจำนวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษี
เพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับ
รายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิด
ขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ
บริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

4.17 การวัดมูลคายุติธรรม

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น
โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและ
บริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน ยกเวนในกรณีที่ไมมี
ตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ
คลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ
และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออก
เปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2
ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3
ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5.
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การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายงานประจำป 2561

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงิน

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาได ในตลาดซื้อ
ขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลอง
การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ ใช ในแบบจำลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทาง
ดานเครดิต สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคำนวณอาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมและการเปดเผยลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และจะทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

สินทรัพย ไมมีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหาร
จำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่
คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน

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

คดีฟองรอง

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
6,890
207,057
213,947

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560
6,890
7,915
204,817
182,502
211,707
190,417

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.37 ถึง 0.80 ตอป (2560: รอยละ 0.37 ถึง
0.80 ตอป)
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7.

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
7.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อมีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 24 – 60 เดือน
และมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวด และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแบงตามระยะ
เวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–μ“¡ —≠≠“
¿“¬„π 1 ªï (1)
1 › 5 ªï
¡“°°«à“ 5 ªï
√«¡
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
20,958,736
32,830,639
11,685
53,801,060
(2)
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู
(2,992,097)
(2,819,257)
(190)
(5,811,544)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้
ตองจายตามสัญญา
17,966,639
30,011,382
11,495
47,989,516
(3)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2,097,703)
(26,198)
(23)
(2,123,924)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
15,868,936
29,985,184
11,472
45,865,592

(1)
(2)
(3)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได

(หนวย: พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู(2)
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้
ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(3)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
(1)
(2)
(3)
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¿“¬„π 1 ªï (1)
17,911,882
(2,578,406)
15,333,476
(1,813,610)
13,519,866

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–μ“¡ —≠≠“
1 › 5 ªï
¡“°°«à“ 5 ªï
26,999,656
5,165
(2,379,933)
(46)

√«¡
44,916,703
(4,958,385)

24,619,723
(21,833)
24,597,890

39,958,318
(1,835,452)
38,122,866

5,119
(9)
5,110

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได

รายงานประจำป 2561

7.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

Õ“¬ÿÀπ’È§â“ß™”√–
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด
/ลูกหนี้คาเสียหาย
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สวนเกิน
เผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม
(1)

®”π«π ≠
— ≠“
44,764
7,486
6,496
1,013
361
444
744

ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
Õ—μ√“√âÕ¬≈–
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß °“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ·≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ ¡Ÿ≈§à“À≈—°ª√–°—π (1)
36,814,839
2,698,044
1%
5,136,893
322,637
1%
4,256,588
203,832
2%
642,667
642,667
20%
188,423
188,423
50%
171,140
171,140
100%
447,875
447,875
100%

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
26,980
3,226
4,077
128,534
94,212
171,140
447,875

172

97,456

97,456

100%

97,456

812
62,292

233,635
47,989,516

233,635
5,005,709

100%

233,635
1,207,135
916,789
2,123,924

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ขาดทุน
จากการขายรถยึดและลูกหนี้คาเสียหายแสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรู แตไมหักมูลคาหลักประกัน

(หนวย: พันบาท)

Õ“¬ÿÀπ’È§â“ß™”√–
ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ลูกหนี้ขาดทุนจากการขายรถยึด
/ลูกหนี้คาเสียหาย
รวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สวนเกิน
เผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
รวม
(1)

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ·≈–
¡Ÿ≈§à“À≈—°ª√–°—π (1)
2,274,544
279,576
155,558
617,532
188,655
168,363
381,390

®”π«π ≠
— ≠“
39,776
6,947
6,028
987
387
420
722

¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ
30,521,366
4,274,293
3,514,297
617,532
188,655
168,363
381,390

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
1%
1%
2%
20%
50%
100%
100%

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠
22,746
2,796
3,111
123,507
94,328
168,363
381,390

215

97,167

97,167

100%

97,167

687
56,169

195,255
39,958,318

195,255
4,358,040

100%

195,255
1,088,663
746,789
1,835,452

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป ลูกหนี้ศาลตัดสิน ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลูกหนี้ขาดทุน
จากการขายรถยึดและลูกหนี้คาเสียหายแสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรู แตไมหักมูลคาหลักประกัน
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7.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคางจำนวนรวม 2,271 ลานบาท
(2560 : 2,158 ลานบาท)

7.4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (ลูกหนี้ที่คางชำระเกินกวา 3 งวด) จำนวนรวม 1,781 ลานบาท
(2560 : 1,648 ลานบาท)

7.5

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อจำนวน 390 สัญญา คิดเปนจำนวนเงิน 305 ลานบาท ได
มีการขอเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้โดยการขยายอายุการจายชำระหนี้ ซึ่งลูกหนี้ดังกลาวมีระยะเวลาการชำระหนี้
ตามสัญญาใหม ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
√–¬–‡«≈“
®”π«π —≠≠“≈Ÿ°Àπ’È ¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμ“¡∫—≠™’
ผิดนัดชำระแลวภายหลังทำสัญญา
145
120,851
มีกำหนดชำระมากกวา 1 ป
238
181,649
ปดบัญชีกอนกำหนด
7
2,584
รวม
390
305,084
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อที่ไดมีการเจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
จำนวน 1,294 ราย คิดเปนจำนวนเงิน 629 ลานบาท

7.6

8.

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

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
8.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน มีระยะเวลาตามสัญญาโดยเฉลี่ยประมาณ 36 ถึง 60
เดือน และมีกำหนดการจายคางวดเทากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
แบงตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–
(1)
¿“¬„π 1 ªï
1 › 5 ªï
√«¡

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู(2)
มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
(1)
(2)

120

215,421
(33,394)
182,027
(9,554)
172,473

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย

รายงานประจำป 2561

411,433
(37,618)
373,815
(246)
373,569

626,854
(71,012)
555,842
(9,800)
546,042

(หนวย: พันบาท)

¿“¬„π 1 ªï (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: รายไดทางการเงินรอรับรู(2)
มูลคาปจจุบันของจำนวนขั้นต่ำที่ลูกหนี้ตองจายตามสัญญา
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
(1)
(2)

8.2

188,040
(29,186)
158,854
(7,093)
151,761

√«¡

356,133
(32,308)
323,825
(204)
323,621

544,173
(61,494)
482,679
(7,297)
475,382

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปรวมลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได
สุทธิจากคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการใหเชาการเงินรอตัดจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินแยกตามอายุหนี้ที่คางชำระและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
Õ“¬ÿÀπ’È§â“ß™”√–

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
รวม
(1)

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–
1 › 5 ªï

¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ

2561
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ·≈–
¡Ÿ≈§à“À≈—°ª√–°—π (1)

380
13
4
4
1

519,348
20,503
6,523
7,787
915

31,911
1,292
24
7,787
915

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

319
13
7,787
915

1
403

766
555,842

766
42,695

100%

766
9,800

®”π«π —≠≠“

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป แสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรูแตไมหักหลักประกัน

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
Õ“¬ÿÀπ’È§â“ß™”√–

ยังไมถึงกำหนดชำระ
คางชำระไมเกิน 1 งวด
คางชำระเกินกวา 1 งวด
คางชำระเกินกวา 3 งวด
คางชำระเกินกวา 6 งวด
คางชำระเกินกวา 12 งวด
รวม
(1)

®”π«π —≠≠“

317
10
3
2
4
336

¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ

2560
¬Õ¥≈Ÿ°Àπ’È
À≈—ßÀ—°√“¬‰¥â∑“ß
°“√‡ß‘π√Õ√—∫√Ÿâ·≈–
¡Ÿ≈§à“À≈—°ª√–°—π (1)

452,869
16,700
3,643
4,892
4,575
482,679

26,080
1,186
159
4,892
4,575
36,892

Õ—μ√“√âÕ¬≈–
¢Õß§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

§à“‡º◊ËÕÀπ’È
ß —¬®– Ÿ≠

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

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่คางชำระเกินกวา 3 งวดขึ้นไป แสดงหลังหักรายไดทางการเงินรอรับรูแตไมหักหลักประกัน

261
12
3
2,446
4,575
7,297
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8.3

9.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่หยุดรับรูรายไดและมีลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ไมกอ
ใหเกิดรายไดจำนวน 9 ลานบาท (2560: 9 ลานบาท)

เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
∫√‘…—∑

บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด

∑ÿπ‡√’¬°™”√–·≈â«
2561
2560
4,000

—¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ
2561
2560
(√âÕ¬≈–)
(√âÕ¬≈–)
-

100

√“§“∑ÿπ
2561
-

2560

4,000

-

10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลี่ยนแปลงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับป
สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
ยอดตนป
1,842,749
1,842,749 1,421,000
บวก: หนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่มในระหวางป
402,597
402,597
523,433
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี
(111,622)
(111,622)
(101,684)
ยอดปลายป
2,133,724
2,133,724 1,842,749

11. ทรัพยสินรอการขาย

ราคาทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

(หนวย: พันบาท)

¬Õ¥¬°¡“μâπªï
100,931
(40,758)
60,173

ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
®”Àπà“¬
¬Õ¥ª≈“¬ªï
551,901
(530,301)
122,531
(2,980)
(43,738)
548,921
(530,301)
78,793
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
สุทธิ

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
88,256
439,360
(426,685)
(31,561)
(9,197)
56,695
430,163
(426,685)

ยอดปลายป
100,931
(40,758)
60,173

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดินที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคของการใชในอนาคต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมีมูลคาเทากับ 35 ลานบาท ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคา
ตลาด (2560: 35 ลานบาท)

122

รายงานประจำป 2561

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

∑’Ë¥‘π
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป

Õ“§“√™ÿ¥

5,890
5,890

94,215
94,215

27,967
618
28,585

38,929
3,054
(633)
41,350

27,327
5,310
(5,199)
27,438

912
4,012
4,924

195,240
12,994
(5,832)
202,402

-

24,131
4,711
28,842

11,524
4,456
15,980

24,476
4,965
(630)
28,811

15,155
4,778
(5,045)
14,888

-

75,286
18,910
(5,675)
88,521

5,890

65,373

12,605

12,539

12,550

4,924

113,881
18,910

∑’Ë¥‘π
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2561
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
‡§√◊ËÕßμ°·μàß
à«πª√—∫ª√ÿß
à«πª√—∫ª√ÿß μ‘¥μ—Èß·≈–
Õ“§“√√–À«à“ß
Õ“§“√™ÿ¥
Õÿª°√≥å
¬“πæ“Àπ–
°àÕ √â“ß
√«¡

Õ“§“√™ÿ¥

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
‡§√◊ËÕßμ°·μàß
à«πª√—∫ª√ÿß
à«πª√—∫ª√ÿß μ‘¥μ—Èß·≈–
Õ“§“√√–À«à“ß
Õ“§“√™ÿ¥
Õÿª°√≥å
¬“πæ“Àπ–
°àÕ √â“ß
√«¡

5,890
5,890

94,215
94,215

27,967
618
28,585

38,929
2,324
(633)
40,620

27,327
5,310
(5,199)
27,438

912
4,012
4,924

195,240
12,264
(5,832)
201,672

-

24,131
4,711
28,842

11,524
4,456
15,980

24,476
4,965
(630)
28,811

15,155
4,778
(5,045)
14,888

-

75,286
18,910
(5,675)
88,521

5,890

65,373

12,605

11,809

12,550

4,924

113,151
18,910
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(หนวย: พันบาท)

∑’Ë¥‘π
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดจำหนาย
31 ธันวาคม 2560
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสำหรับป

Õ“§“√™ÿ¥

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
‡§√◊ËÕßμ°·μàß
à«πª√—∫ª√ÿß
à«πª√—∫ª√ÿß μ‘¥μ—Èß·≈–
Õ“§“√√–À«à“ß
Õ“§“√™ÿ¥
Õÿª°√≥å
¬“πæ“Àπ–
°àÕ √â“ß

√«¡

5,890
5,890

94,215
94,215

27,330
637
27,967

37,192
1,749
(12)
38,929

28,299
8,577
(9,549)
27,327

477
435
912

193,403
11,398
(9,561)
195,240

-

19,421
4,711
24,132

7,117
4,407
11,524

19,196
5,291
(12)
24,475

18,323
5,104
(8,273)
15,154

-

64,057
19,513
(8,285)
75,285

5,890

70,083

16,443

14,454

12,173

912

119,955
19,513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสวนปรับปรุงอาคารชุดและอุปกรณและยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมด
แลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 27 ลานบาท (2560: 22 ลานบาท)

14. สินทรัพย ไมมีตัวตน

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป

Õ“¬ÿ°“√μ—¥
®”Àπà“¬§ß‡À≈◊Õ
0 – 7 ป

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
¬Õ¥¬°¡“
μâπªï
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
μ—¥®”Àπà“¬
36,439
308
(27,576)
(3,915)
8,863
308
(3,915)

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ
ª≈“¬ªï
36,747
(31,491)
5,256
3,915
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป

124

รายงานประจำป 2561

Õ“¬ÿ°“√μ—¥
®”Àπà“¬§ß‡À≈◊Õ
0 – 7 ป

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï Èπ‘ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
¬Õ¥¬°¡“
μâπªï
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
μ—¥®”Àπà“¬
36,439
278
(27,576)
(3,915)
8,863
278
(3,915)

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ
ª≈“¬ªï
36,717
(31,491)
5,226
3,915

(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาตัดจำหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ
คาตัดจำหนายสำหรับป

Õ“¬ÿ°“√μ—¥
®”Àπà“¬§ß‡À≈◊Õ
0 – 8 ป

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
¬Õ¥¬°¡“
μâπªï
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
μ—¥®”Àπà“¬
33,412
3,027
(23,206)
(4,370)
10,206
3,027
(4,370)

¬Õ¥§ß‡À≈◊Õ
ª≈“¬ªï
36,439
(27,576)
8,863
4,370

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพยไมมีตัวตนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดคาตัดจำหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม
บัญชีกอนหักคาตัดจำหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจำนวนเงินประมาณ 12 ลานบาท (2560: 12 ลานบาท)

15. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี / คาใชจายภาษีเงินได
15.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
393,000
393,000
333,725
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
8,748
8,748
8,152
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
5,915
5,915
5,113
อื่นๆ
3,584
3,584
3,364
รวม
411,247
411,247
350,354
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อรอตัดจาย
88,268
88,268
76,197
คาใชจาย/คาธรรมเนียมในการกูยืมรอตัดบัญชี
2,877
2,877
3,237
ผลตางรายไดตามสัญญาเชาการเงิน
3,023
3,023
1,219
อื่นๆ
40
40
102
รวม
94,208
94,208
80,755
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
317,039
317,039
269,599
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15.2 คาใชจายภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

458,006
-

458,006
-

347,297
1,575

(47,301)
410,705

(47,301)
410,705

(69,029)
279,843

จำนวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
139
139
125
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับป
สำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
กำไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได
2,051,412
2,051,460 1,405,656
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
0 – 20%
20%
20%
จำนวนภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได
410,283
410,292
281,131
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน
1,575
ผลกระทบทางภาษีจากขาดทุนทางภาษีที่สามารถใชประโยชนได
ในอนาคตแตไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
9
ผลกระทบทางภาษีของรายไดหรือคาใชจาย
ที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี
413
413
(2,863)
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
410,705
410,705
279,843
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16. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
กิจการที่เกี่ยวของกัน - บริษัทใหญ
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน
กิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วแลกเงิน
รวม

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561

คงที่

1,030,000
1,030,000

1,030,000
1,030,000

1,570,000
1,570,000

คงที่
คงที่

2,690,000
12,310,348
15,000,348

2,690,000
12,310,348
15,000,348

1,550,000
9,696,298
11,246,298

เงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินซึ่งจะครบกำหนดชำระตามที่ระบุไวในตั๋วสัญญาใชเงินแตละฉบับและ
ชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน และภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะสั้น บริษัทฯตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญา เชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1 เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯมีเงินกูยืมในรูปของตั๋ว
แลกเงินที่จะครบกำหนดชำระคืนเงินตนตามวันที่ที่ระบุไวในตั๋วแลกเงินแตละฉบับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันและไมเกี่ยวของกันคงเหลือเปนจำนวนเงิน
3,970 ลานบาท (2560: 4,370 ลานบาท)

17. เงินกูยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูยืมระยะสั้นเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกันและบุคคลอื่น โดยจะครบกำหนดชำระคืนเงินตนตามวันที่ระบุไวในตั๋วแตละฉบับและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่

18. เจาหนี้อื่น

เจาหนี้คาซื้อรถยนตเชาซื้อ
เจาหนี้อื่น - คาเบี้ยประกันภัยคางจาย
คาใชจายคางจาย
อื่นๆ
รวมเจาหนี้อื่น

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
301,605
109,925
33,011
11,634
456,175

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560
301,605
178,691
109,925
59,262
33,011
29,886
11,634
1,711
456,175
269,550

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
12,518
(826)
11,692
(4,288)

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560
12,518
11,852
(826)
(1,079)
11,692
10,773
(4,288)
(3,372)

19. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป

7,404

7,404

7,401

บริษัทฯไดทำสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะใชในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการ
ชำระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ำตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
‰¡à‡°‘π 1 ªï
1 › 5 ªï
√«¡
4,743
7,775
12,518
(455)
(371)
(826)
4,288
7,404
11,692
(หนวย: พันบาท)

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
‰¡à‡°‘π 1 ªï
1 › 5 ªï
3,872
7,980
(500)
(579)
3,372
7,401

20. เงินกูยืมระยะยาว
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
ก) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 800 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งโดยมี
กำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ป นับแตวันที่เบิกเงินกู
และตั้งแตเมษายน 2558 ขยายเวลาการจายชำระเปนภายใน 75 เดือน
คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายเดือน
ข) วงเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 200 ลานบาท จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
โดยมีกำหนดชำระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจำนวนภายใน 3 ป นับแตวันที่
เบิกเงินกู คิดดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ตอป โดยชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส
ค) เงินกูยืมระยะยาวในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน
- บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
- บุคคลและกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาใชจายในการกูยืมรอตัดบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

√«¡
11,852
(1,079)
10,773

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560

-

-

800,000

-

-

200,000

28,000
261,000
289,000
289,000
(189,000)
100,000

28,000
261,000
289,000
289,000
(189,000)
100,000

28,000
211,000
1,239,000
(32)
1,238,968
(899,968)
339,000

ภายใตสัญญาเงินกูยืมขางตน บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญาแตละฉบับ
อาทิเชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมเกิน 10 ตอ 1
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับปสิ้นสุด
สำหรับป
วันที่ 31
สิ้นสุด
ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
ยอดคงเหลือ ณ วันตนป
1,239,000
1,239,000 1,689,000
บวก: กูเพิ่มระหวางป
50,000
50,000
50,000
หัก: จายคืนเงินกูในระหวางป
(1,000,000) (1,000,000)
(500,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป
289,000
289,000 1,239,000

21. หุนกู

บริษัทฯไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน ประเภทไมดอยสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ªï∑’ËÕÕ°

Õ“¬ÿÀÿâπ°Ÿâ

«—π∑’Ë§√∫°”Àπ¥‰∂à∂Õπ

2557
3 – 4 ป
พฤษภาคม - พฤษภาคม 2561
2558
2 – 3 ป
กรกฎาคม - กันยายน 2561
2558
3 – 4 ป
ตุลาคม 2561
2559
2 – 3 ป
เมษายน - กันยายน 2562
2559
3 – 4 ป
กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2562
2560
1 – 2 ป
มีนาคม 2562
2560
2 – 3 ป
มกราคม - ธันวาคม 2563
2561
1 – 2 ป
กันยายน - พฤศจิกายน 2563
2561
2 – 3 ป
ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564
2561
3 – 4 ป
มีนาคม - กรกฎาคม 2564
รวม
หัก: คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
หุนกู
หัก: สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
Õ—μ√“¥Õ°‡∫’È¬
2561
(√âÕ¬≈–μàÕªï)
4.22 – 4.75
3.00 – 3.35
3.00
2.70 – 3.00
2.88 – 3.00
2.52
2.39 – 2.88
2.70 – 2.80
2.28 – 2.70
2.30 – 2.50

2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
905,000
5,070,000
1,110,000
22,650,000
(14,385)
22,635,615
(5,434,032)
17,201,583

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2560
2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
905,000
5,070,000
1,110,000
22,650,000
(14,385)
22,635,615
(5,434,032)
17,201,583

2,000,000
800,000
300,000
2,820,000
615,000
2,000,000
10,130,000
18,665,000
(16,154)
18,648,846
(3,099,248)
15,549,598

บริษัทฯมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กำหนดไว อาทิเชน การดำรงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ ผูถือหุน ณ วันสิ้น
งวดบัญชีในอัตราสวนไมเกิน 10:1 ตลอดอายุของหุนกู นอกจากนี้ บริษัทฯสามารถซื้อคืนหุนกูกอนครบกำหนดไดหากเขาเงื่อนไขตามที่
ระบุไว
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22. ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับปสิ้นสุด
สำหรับป
วันที่ 31
สิ้นสุด
ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
25,566
25,566
21,884
สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน:
ตนทุนบริการในปจจุบัน(1)
2,749
2,749
2,216
(1)
ตนทุนดอกเบี้ย
886
886
844
สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
690
690
230
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
(2,122)
(2,122)
897
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
2,125
2,125
(505)
ผลประโยชนที่จายระหวางป
(319)
(319)
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป
29,575
29,575
25,566
(1)

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในคาใชจายในการขายและการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
ประมาณ 22 ป (2560: 20 ป) และบริษัทฯคาดวาจะจายชำระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป ขางหนา จำนวน 2
ลานบาท
สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
อัตราคิดลด
3.35
3.35
3.13
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)
5.36
5.36
5.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน)
0–6
0–6
0–6
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
Õ—μ√“§‘¥≈¥
Õ—μ√“°“√¢÷Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
Õ—μ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„πÕπ“§μ
„π®”π«πæπ—°ß“π
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
√âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,249)
1,360
1,285
(1,193)
(1,310)
1,543
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(หนวย: พันบาท)

Õ—μ√“§‘¥≈¥

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
√âÕ¬≈– 0.5

≈¥≈ß
√âÕ¬≈– 0.5

(1,231)

1,348

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
Õ—μ√“°“√¢÷Èπ‡ß‘π‡¥◊Õπ
„πÕπ“§μ
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
√âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5
1,274

(1,178)

Õ—μ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„π®”π«πæπ—°ß“π
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
√âÕ¬≈– 0.5 √âÕ¬≈– 0.5
(1,290)

1,536

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ซึ่งกฎหมาย
ดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหมนี้กำหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจางเลิกจาง สำหรับลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน
สุดทาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแก ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหบริษัทฯ
มีหนี้สินสำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช

23. ทุนเรือนหุน/เงินปนผล

ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติ
1)
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 124 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย
แลวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
2)
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 604 ลานหุน ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มเปน 3,020 ลานบาท (หุนสามัญ 3,020 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวัน
ที่ 11 เมษายน 2561
เงินปนผล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปไดอนุมัติจายเงินปนผลประจำป 2559 ใหแก ผูถือหุนสามัญเปน
เงินสดในอัตราหุนละ 0.21 บาท จากจำนวนหุน 2,416 ลานหุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 507 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจาย
เงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 28 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯไดอนุมัติจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2560
ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.03 บาท จากจำนวนหุน 2,416 ลานหุน และจายเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน
604 ลานหุน ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตรารวมหุนละ 0.28 บาท ซึ่งคิดเปนจำนวนเงินรวม
ประมาณ 676 ลานบาท โดยบริษัทฯไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 27 เมษายน 2561

24. สำรองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯได
จัดสรรสำรองตามกฎหมายไวครบถวนแลว
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25. คาใชจายตามลักษณะ

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สำคัญดังตอไปนี้

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาธรรมเนียมธนาคารและบริการ
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายทางกฎหมาย

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2561
402,597
268,869
37,656
2,980
22,826
43,822

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับป
สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
402,597
523,433
268,869
251,265
37,610
29,017
2,980
9,197
22,826
23,883
43,822
49,056

26. กำไรตอหุน

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับป (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปและไดปรับจำนวนหุนสามัญตามลำดับที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุนสามัญ ที่เกิดจากการออก
หุนปนผล
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุนไดอนุมัติจายปนผลเปนเงินสดในอัตรา หุนละ 0.03 บาท และได
อนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจำนวน 604 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น ในการคำนวณกำไรตอหุนจึงไดปรับปรุง
จำนวนหุนสามัญที่ใชในการคำนวณกำไรตอหุน โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันตนป
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
สำหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31
ธันวาคม
2561
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออก อยูระหวางป (พันหุน)
จำนวนหุนปนผล (พันหุน)
รวม (พันหุน)
กำไรสำหรับป (พันบาท)
กำไรตอหุน (บาทตอหุน)

27. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
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3,020,284
3,020,284
1,640,707
0.54

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับป
สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุงใหม)
3,020,284 2,416,227
604,057
3,020,284 3,020,284
1,640,755 1,125,813
0.54
0.37

ขอมูลสวนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน
ไดรับและสอบทานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใช ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดำเนินงานของ
สวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของบริษัท คือ กรรมการผูจัดการ
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ
มีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้ (1) รถยนตใหม (2) รถยนตเกา และ (3) อื่นๆ
ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทยอยประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจาก
กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใช ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยบริหารงานดานการจัดหาเงิน ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดของทั้งกลุม
ดังนั้น คาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดำเนินงาน

รายงานประจำป 2561

ขอมูลรายได กำไรและสินทรัพยรวมของสวนงานของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
1,857,416
1,309,318
3,166,734
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
32,029
3,505
35,534
รายไดอื่น
214,058
162,169
376,227
รายไดที่ไมไดปนสวน
248,872
รวมรายได
2,103,503
1,474,992
3,827,367
คาใชจายการดำเนินงาน
(56,049)
(45,903)
(101,952)
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย-รถยึด
(2,980)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
(22,826)
คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน
(375,801)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(402,597)
คาใชจายทางการเงิน
(869,799)
กำไรกอนภาษีเงินได
2,051,412
คาใชจายภาษีเงินได
(410,705)
กำไรสำหรับป
1,640,707
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï Èπ‘ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอื่น
รายไดที่ไมไดปนสวน
รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย-รถยึด
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

1,857,416
32,029
214,058

1,309,318
3,505
162,169

2,103,503
(56,049)

1,474,992
(45,903)

3,166,734
35,534
376,227
248,870
3,827,365
(101,952)
(2,980)
(22,826)
(375,751)
(402,597)
(869,799)
2,051,460
(410,705)
1,640,755
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(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาซื้อ
รายไดดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงิน
รายไดอื่น
รายไดที่ไมไดปนสวน
รวมรายได
คาใชจายการดำเนินงาน
ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย-รถยึด
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายการดำเนินงานที่ไมไดปนสวน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

1,570,587
28,661
193,931

1,158,766
2,596
151,912

1,793,179
(56,911)

1,313,274
(53,306)

2,729,353
31,257
345,843
200,782
3,307,235
(110,217)
(9,197)
(23,883)
(352,443)
(523,433)
(882,406)
1,405,656
(279,843)
1,125,813

สินทรัพยแยกตามสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย

32,453,054

13,958,580

46,411,634
1,119,425
47,531,059

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย
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32,453,054

13,958,580

46,411,634
1,119,424
47,531,058

(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
√∂¬πμå „À¡à
√∂¬πμå‡°à“
√«¡ à«πß“π
สินทรัพยของสวนงาน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
สินทรัพยที่ไมไดปนสวน
รวมสินทรัพย

26,433,813

12,164,436

38,598,249
893,543
39,491,792

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร

บริษัทฯและบริษัทยอยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน
จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอย ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวา รอยละ 10 ของ
รายไดของกิจการ

28. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยพนักงานจะจายสะสมเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 – 15 ของเงินเดือน และบริษัทฯ จะจายสมทบใหในอัตรารอยละ
5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2561 บริษัทฯรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจาย
จำนวน 7 ลานบาท (2560: 6 ลานบาท)

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยกิจการที่เกี่ยวของกันและรายการระหวางกันสามารถสรุปไดดังนี้
™◊ËÕ°‘®°“√
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วูด จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

§«“¡ —¡æ—π∏å
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน
บริษัทในเครือ
(หนวย: พันบาท)

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
”À√—∫ªï
‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë
31 ∏—π«“§¡
2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

973
32,002

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï
‘Èπ ÿ¥
«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡
2561
2560

973
32,002

π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“
( ”À√—∫ªï 2561)

763
37,471

อัตราที่ธนาคารคิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาและ
ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
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(หนวย: พันบาท)

คาธรรมเนียมธนาคารจาย
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ
คาบริการจาย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย - บริษัท บานร็อคการเดน
จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจาย - บริษัท ธนชาต
ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คาเบี้ยประกันภัยจาย - บริษัท ธนชาต
ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยจาย

ß∫°“√‡ß‘π√«¡
”À√—∫ªï
‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë
31 ∏—π«“§¡
2561
5,325

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï
‘Èπ ÿ¥
«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡
2561
2560
5,325
6,604

π‚¬∫“¬°“√°”Àπ¥√“§“
( ”À√—∫ªï 2561)
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

340
3,268

340
3,268

311
5,712

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

3,594

3,594

4,308

อัตราที่ตกลงกัน

10,677

10,677

10,147

2,452

2,452

1,517

อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,085

1,085

1,095

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - เงินฝากธนาคาร
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
122,236
120,028
134,157
สินทรัพยอื่น - เงินประกัน
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
70
70
65
ลูกหนี้อื่น - ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
15
15
14
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอย - บริษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส โบรกเกอร จำกัด
4,000
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1,030,000
1,030,000 1,570,000
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
113,000
113,000
220,000
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
10,000
10,000
6,000
หุนกู
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
31,000
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
400,000
400,000
350,000
เจาหนี้อื่น - คาใชจายคางจาย
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
5
5
5
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัทใหญ - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
237
237
265
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4,816
4,816
4,424
เงินกูยืมระยะยาว
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
28,000
28,000
28,000
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันในระหวางปแสดงไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡·≈–ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2561
¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หุนกูระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1,570,000

92,920,000

(93,460,000)

1,030,000

220,000
6,000

1,293,000
10,000

(1,400,000)
(6,000)

113,000
10,000

28,000

-

-

28,000

31,000
350,000

107,000
50,000

(138,000)
-

400,000
(หนวย: พันบาท)

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
”À√—∫ªï ‘Èπ ÿ¥«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2560
¬Õ¥§ß‡À≈◊Õμâπªï
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
≈¥≈ß
¬Õ¥§ß‡À≈◊Õª≈“¬ªï
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เงินกูยืมระยะสั้น
บริษัท บานร็อคการเดน จำกัด (มหาชน)
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว
ผูบริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หุนกูระยะยาว
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3,180,000

62,950,000

(64,560,000)

1,570,000

210,000
10,000

895,000
16,000

(885,000)
(20,000)

220,000
6,000

28,000

-

-

28,000

300,000

1,756,000
265,000

(1,725,000)
(215,000)

31,000
350,000

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร
ดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
สำหรับปสิ้นสุด
สำหรับป
วันที่ 31
สิ้นสุด
ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
ผลประโยชนระยะสั้น
49,781
49,781
47,139
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
930
930
857
รวม
50,711
50,711
47,996
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ ในอาคารและอุปกรณ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 5 ป ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีจำนวนเงินคาเชาและคาบริการ
ขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
จายชำระภายใน
ภายใน 1 ป
4,110
4,110
4,321
1 ถึง 5 ป
3,965
3,965
4,172

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูและสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู โดยมีคาธรรมเนียมที่ตองจายในอนาคตดังนี้
(หนวย: พันบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
2561
2560
จายชำระภายใน
ภายใน 1 ป
217
217
177
1 ถึง 4 ป
220
220
213

30.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาใหบริการระบบงานสารสนเทศและงานสนับสนุนกับบริษัทใหญ
โดยมีคาบริการที่ตองจายภายใน 31 ธันวาคม 2561 คิดเปนจำนวนเงิน 3 ลานบาท (2560: 3 ลานบาท)
30.4 คดีฟองรอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟองเปนจำเลยหรือจำเลยรวมกับบุคคลอื่น เปนทุนทรัพย
รวม 6 ลานบาท ซึ่งผลของคดีทั้งหมดยังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯไดใชดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่อาจจะเกิดขึ้นและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายใดเกิดขึ้นอยางมีนัยสำคัญจึงไม ไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังกลาว

31. เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้/เจาหนี้ตามสัญญา
เชาซื้อและเชาการเงิน เงินกูยืม เจาหนี้อื่นและหุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

31.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินใหกูยืมตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะได
รับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ
มีลูกหนี้อยูจำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ คือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
เงินใหกูยืมหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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31.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีธุรกรรมที่เปนเงินตราตางประเทศและมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเปนจำนวนนอย ดังนั้นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเทานั้น

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561

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

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

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

16,186
173

30,011
374

12
-

200
-

14
1,781
9

214
47,990
556

16,030
329
4
189
5,434

8
100
17,202

-

-

412
-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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(หนวย: ลานบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
รายการ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
เงินลงทุนในบริษัทยอย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

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

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

16,186
173
-

30,011
374
-

12
-

198
-

14
1,781
9
4

212
47,990
556
4

16,030
329
4
189
5,434

8
100
17,202

-

-

412
-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง

(หนวย: ลานบาท)
ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
รายการ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)
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อัตราดอกเบี้ยคงที่
มีระยะเวลาครบกำหนด/
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม
ภายใน
มากกวา
มากกวา
1 ป
1 ถึง 5 ป
5 ป

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตรา
ตลาด

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

13,685
150

24,620
324

5
-

177
-

13
1,648
9

190
39,958
483

12,816
387
3
900
3,099

8
339
15,550

-

-

238
-

12,816
387
238
11
1,239
18,649

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีดอกเบี้ยเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด) ซึ่งบริษัทฯได
หยุดรับรูรายไดตามเกณฑคงคาง
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31.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อ
ครบกำหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำใหเกิดความเสียหายได

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
√“¬°“√
‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡
πâÕ¬°«à“ 1 ªï
¡“°°«à“ 1 ªï
‰¡à¡’°”Àπ¥
√«¡
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
214
214
(1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
16,186
30,023
1,781
47,990
(1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
173
374
9
556
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,940
14,090
16,030
เงินกูยืมระยะสั้น
329
329
เจาหนี้อื่น
412
412
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
4
8
12
เงินกูยืมระยะยาว
189
100
289
หุนกู
5,434
17,202
22,636
(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด)

(หนวย: ลานบาท)
√“¬°“√
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
เงินลงทุนในบริษัทยอย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
πâÕ¬°«à“ 1 ªï
¡“°°«à“ 1 ªï
‰¡à¡’°”Àπ¥

√«¡

212
-

16,186
173
-

30,023
374
-

1,781
9
4

212
47,990
556
4

1,940
329
-

14,090
412
4
189
5,434

8
100
17,202

-

16,030
329
412
12
289
22,636

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด)
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(หนวย: ลานบาท)
√“¬°“√
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ (1)
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
(1)

‡¡◊ËÕ∑«ß∂“¡

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
πâÕ¬°«à“ 1 ªï
¡“°°«à“ 1 ªï
‰¡à¡’°”Àπ¥

√«¡

190
-

13,685
150

24,625
324

1,648
9

190
39,958
483

387
-

12,816
238
3
900
3,099

8
339
15,550

-

12,816
387
238
11
1,239
18,649

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงินที่ไมมีกำหนดเปนสวนของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (คางชำระเกินกวา 3 งวด)

31.4 การวัดมูลคายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
แตมีสินทรัพยและหนี้สินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนแตตองเปดเผยมูลคายุติธรรม ซึ่งสามารถแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรม ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
ß∫°“√‡ß‘π√«¡
2561
¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡
¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’
√–¥—∫ 1
√–¥—∫ 2
√–¥—∫ 3
√«¡
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
214
214
214
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
45,866
46,602
46,602
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
546
546
546
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
19
35
35

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
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16,030
329
412
12
289
22,636

-

16,030
329
412
12
290
22,652

-

16,030
329
412
12
290
22,652

(หนวย: ลานบาท)

¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2561
¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡
√–¥—∫ 2
√–¥—∫ 3

√–¥—∫ 1

√«¡

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

212
45,866
546
4
19

212
-

-

46,602
546
4
35

212
46,602
546
4
35

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อ่นื
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

16,030
329
412
12
289
22,636

-

16,030
329
412
12
290
22,652

-

16,030
329
412
12
290
22,652
(หนวย: ลานบาท)

¡Ÿ≈§à“μ“¡∫—≠™’

ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–°‘®°“√
2560
¡Ÿ≈§à“¬ÿμ‘∏√√¡
√–¥—∫ 2
√–¥—∫ 3

√–¥—∫ 1

√«¡

สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

190
38,123
475
19

190
-

-

38,742
473
35

190
38,742
473
35

หนี้สินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู

12,816
387
238
11
1,239
18,649

-

12,816
387
238
11
1,244
18,821

-

12,816
387
238
11
1,244
18,821

การจัดลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน เปนไปตามที่กำหนดในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 4.17
บริษัทฯและบริษัทยอย มีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก)
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินกู
ยืมระยะสั้นและเจาหนี้อื่น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข)
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน ประมาณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยตลาดปจจุบันของเงินใหสินเชื่อประเภทเดียวกัน
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ค)
ง)

หุนกู เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงินที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรม
โดยการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน
สำหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน
มูลคายุติธรรมของอสังหริมทรัพยเพื่อการลงทุน แสดงตามราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑ
ราคาตลาด

32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไวซึ่ง
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 5.61:1 (2560: 6.01:1)

33. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1)
จายเงินปนผลจากกำไรสุทธิสำหรับป 2561 ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.29 บาท และจายเปนหุน
สามัญของบริษัทฯจำนวน 755 ลานหุน ในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตรารวมหุนละ
0.54 บาท
2)
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 330 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
3)
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 755 ลานหุน ทำใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มเปน 3,775 ลานบาท (หุนสามัญ 3,775 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว
4)
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินการออกเสนอขายหุนกูเพิ่มเติมสำหรับป 2562 และยกเลิกวงเงินที่เคยขออนุมัติไวเดิม

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
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