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1. ปัจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสิ นเชื่อ โดยจะเป็ นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed
Rate) ในขณะที่ตน้ ทุนการกูย้ ืมของบริ ษทั โดยส่ วนใหญ่มาจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว (Float
Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมมีการปรับขึ้น
ในขณะที่ อตั ราดอกเบี้ ยรับยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกูท้ ี่ ปรับตัวสู งขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อ
อัตราส่ วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest spread)ให้มีอตั ราลดลง ดังนั้นบริ ษทั ได้พยายาม
บริ ห ารความเสี่ ย งโดยการขยายการให้สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ โดยเพิ่ ม สัด ส่ ว นสิ น เชื่ อ ของรถยนต์เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ที่ ใ ห้อ ัต รา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าให้มากขึ้นและการคืนเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน (Refinance) ด้วยแหล่งเงินกูใ้ หม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ยลดลง
เพื่อรักษาระดับ Interest spread ให้อยูใ่ นระดับที่สม่าเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากความแตกต่ างทางด้ านระยะเวลาการให้ สินเชื่อและระยะเวลาในการกู้ยมื เงินและสภาพคล่ องทางการเงิน
บริ ษทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จเช่าซื้ อส่ วนใหญ่จะต้องประสบกับความเสี่ ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้
สิ นเชื่ อและระยะเวลาในการกูย้ ืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิ น ทั้งนี้ บริ ษทั เองก็เช่นเดียวกัน จากเดิ มที่ บริ ษทั มีการให้
สิ นเชื่อแก่ลูกค้าเป็ นช่วงระยะเวลานาน 1 - 7 ปี ในขณะที่บริ ษทั มีการจัดหาเงินทุนของบริ ษทั ส่วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิ น ซึ่ งมีช่วงระยะเวลาในการกูย้ ืม 1-4 ปี จึ งอาจทาให้เกิ ดความเสี่ ยงจากความแตกต่างด้านระยะเวลา
(Duration Gap) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะของรายรับและรายจ่ายไม่สมดุลกัน (Mismatch fund) และจะนาไปสู่ การเกิดความ
เสี่ ยงการขาดสภาพคล่องในการดาเนินงานได้ ซึ่ ง บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความเสี่ ยงดังกล่าวและได้บริ หารจัดการความเสี่ ยง
โดยการแบ่งชั้นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าซื้อใหม่ของบริ ษทั ออกเป็ นระยะสั้นและระยะยาวและปรับระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื จากแหล่งต่าง และเพิ่มสัดส่ วนเงินกูย้ ืมจากแหล่งต่าง ที่มีระยะเวลาที่
เหมาะสมกับระยะเวลาการให้สินเชื่ อให้มากขึ้น ซึ่ งจะช่วยลดความแตกต่างด้านระยะเวลาลง และจะส่ งผลให้บริ ษทั มี
สามารถบริ หารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมมากขึ้นและลดความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดาเนินงานลงให้เหลือน้อยลง
1.3 ความเสี่ยงด้ านการตลาดและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจาหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและได้ผลักดันให้เกิดผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ลิสซิ่งและเช่าซื้อรถยนต์ข้ ึนใหม่หลายราย ทั้งที่เป็ นกิจการที่มีผถู ้ ือหุ ้นเป็ นสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิ ชย์ หลังจากที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดแผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่า
ซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรี และอนุญาตให้กิจการที่เป็ นของผูผ้ ลิตรถยนต์และตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ที่มีเงินทุนจานวน
มากจากต่างประเทศและมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่า สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้ อและธุรกิจลิสซิ่ งได้อย่างเสรี เช่นกัน ส่ งผล
ให้สภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่ งและเช่าซื้ อมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเพื่อช่วยสนับสนุ น
ยอดจาหน่ายรถยนต์
สาหรับปี 2555 ภาพรวมของการแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่ งและเช่าซื้ อยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงโดยสถาบันการเงิ น
ธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงกิ จการลิสซิ่ งและเช่าซื้ อของผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์มุ่งเน้นการทาตลาดไปที่ สินเชื่ อ
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รถยนต์ใหม่ส่วนบุคคลเป็ นหลัก ทาให้ผูป้ ระกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่ วนไปยังการให้สินเชื่ อสาหรับ
รถยนต์มือสองที่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ สูงกว่า เพื่อรักษาส่ วนต่างของดอกเบี้ย (Margin) ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ ก็ยงั ไม่ถือเป็ น
คู่แข่ งโดยตรงของบริ ษทั เช่ นกัน ซึ่ ง ไม่ไ ด้ส่ งผลกระทบโดยตรงกับ บริ ษทั เนื่ องจากผูป้ ระกอบการเหล่ านั้นยังคงให้
ความสาคัญกับรถยนต์มือสองที่ มีราคาสู งตั้งแต่ 600,000 - 700,000 บาท ขึ้ นไป ในขณะที่ บริ ษทั เน้นลูกค้ารายย่อยซึ่ ง
ต้องการสิ นเชื่อรถยนต์มือสองระดับเฉลี่ยประมาณคันละ 350,000 - 400,000 บาท ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีแผนปรับสัดส่วนการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุกมากขึ้น
ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสองในช่วง 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งมีสัดส่ วนเป้ าหมายที่ร้อยละ 70 - 75 ของมูลค่าพอร์ ต
สิ นเชื่อเช่าซื้อของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนใน
ด้านอัตราการทากาไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ ยงที่ต่ากว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริ ษทั ยึดรถประเภทนี้ และทา
การประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริ ษทั จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทาให้บริ ษทั สามารถเลี่ยงการ
แข่งขันกับสถาบันการเงิ นใหญ่ที่มีตน้ ทุ นการในดาเนิ นงานต่ ากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
ได้มากขึ้น โดย ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั มีสัดส่ วนการให้สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลต่อรถยนต์รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์คิดเป็ น
ร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 70
นอกจากนี้จากประสบการณ์อนั ยาวนานและความชานาญในธุรกิจ บริ ษทั ยังใช้ความได้เปรี ยบนี้ให้เป็ นประโยชน์ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ ดีแก่ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์มือ
สอง การให้บริ การที่รวดเร็ วทันใจสาหรับลูกค้า เพื่อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าหน่าย
รถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็ นการเพิม่ โอกาสและช่องทางธุรกิจ
1.4 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ความเสี่ ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็ นความเสี่ ยง
ที่มีควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ การที่ผเู ้ ช่าซื้อไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปั จจัยภายในของลูกค้าเอง
เช่น ความต้องการให้เงินเพื่อรักษาสุ ขภาพ ปั ญหาจากปั จจัยจากค่าซ่อมบารุ งรถยนต์ที่กาลังผ่อนชาระอยู่ ปั ญหาจากปั จจัย
ภายนอกเช่ น ปั ญ หาด้า นเศรษฐกิ จ ปั ญ หาจากราคาน้ า มัน ที่ ป รั บ ตัว สู ง ขึ้ น ปั ญ หาจากการถู ก ไล่ อ อกจากงาน ปั ญ หา
ภัยธรรมชาติ ปั ญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะส่ งผลให้ผเู ้ ช่าซื้ อไม่สามารถชาระค่างวดได้ตรงตามกาหนดและก่อให้เกิดสิ นเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริ ษทั จึงมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับคุณภาพของสิ นเชื่อ การควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการติดตามหนี้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสิ นเชื่อที่เข้มงวด เพื่อจากัดความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับผลการดานินงานโดยรวมของบริ ษทั
บริ ษทั มีกระบวนการการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้คือ
บริ ษทั ทาการควบคุมคุณภาพการปล่อยสิ นเชื่อโดยทาการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการชาระหนี้ จากสถิติของ
ลูกค้าจาก บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชาติ จากัด เพื่อสกัดกั้นผูเ้ ช่าซื้ อที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ มาขอกูส้ ิ นเชื่อของ
บริ ษทั ได้ รวมถึงการนาระบบ Scoring มาใช้ในการประเมินคุณภาพบุคคลที่ขอเช่าซื้อรถยนต์
บริ ษทั ทาการควบคุมประสิ ทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใช้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในการควบคุมจานวนลูกค้าที่คา้ ง
ชาระรายสัญญาควบคู่ไปกับนโยบายการติดตามเร่ งรัดหนี้ที่เข้มงวดเพื่อให้หนี้ที่คา้ งชาระกลับคืนมาอยูใ่ นสถานะปกติให้ได้
มากและรวดเร็ วที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณี ผิดนัดชาระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการ
ส่ งเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั จะเริ่ มคิดเบี้ ยปรับทันที่ เมื่อผิดนัดชาระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับ
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เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) กาหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กาหนดอัตราเบี้ยปรับไว้เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงิ นกูส้ าหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MRR) ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี )
กรณี ผิดนัดชาระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนเพื่อเร่ งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกค้า
และผูค้ ้ าประกัน และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคาเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า และกรณี ผิดนัดชาระ
3 งวดขึ้ นไป จะท ารายงานส่ ง ให้ฝ่ ายเร่ ง รั ด หนี้ สิ นเพื่อบอกเลิ กสัญ ญาเช่ า ซื้ อ โดยให้เวลาอี ก 30 วัน เมื่ อ ครบกาหนด
ระยะเวลา หากลูกค้าไม่มาติดต่อ บริ ษทั จะดาเนินการเร่ งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริ ษทั ไม่สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนมา
ได้หรื อในกรณี ที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงิ นไม่เพียงพอที่ จะชาระหนี้ คงเหลือ บริ ษทั จะดาเนิ นการทางกฎหมายกับ
ลูกค้าและผูค้ ้ าประกันต่อไป โดยจะเป็ นการฟ้ องร้องคดี เพื่อให้ได้หนี้ คืนมากที่ สุด นอกจากนี้ บริ ษทั จะต้องจัดทารายชื่ อ
Black list สาหรับลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อเป็ นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการรายงานเพื่อให้ทราบถึงสถานะคุณภาพสิ นเชื่ อในปั จจุบนั รวมทั้งมีการติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้ องกันการค้างชาระค่างวด และในกรณี ที่มีการค้างค่างวดเกิดขึ้น บริ ษทั จะเข้าตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้า
ที่คา้ งชาระตั้งแต่งวดแรกอย่างใกล้ชิดและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นแนวการบริ หารความเสี่ ยงของ
ลูกหนี้ต่อไป
สาหรับปั ญหาอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 นั้น บริ ษทั มีการบริ หารจัดการเฉพาะกิจดังนี้ คือ
หากลูกหนี้มีการผ่อนชาระมาบางส่วนแล้ว บริ ษทั จะยืดอายุการผ่อนชาระออกไป (บริ ษทั จะหยุดรับรู ้รายได้หากลูกหนี้ หรื อ
ผูเ้ ช่าซื้ อค้างชาระเกิ น 3 งวด) และหากลูกหนี้ บางรายเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) กับทางบริ ษทั บริ ษทั จะ
พิจารณาตามความจาเป็ นเพื่อหลีกเลี่ยงต่อการที่ บริ ษทั จะดาเนิ นการยึดรถยนต์คืน ซึ่ งจะส่ งผลดี ทาให้ลูกหนี้ สามารถผ่อน
ชาระค่างวดต่อไปได้ และลดปั ญหาการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากรายการขาดทุนจากการขายรถยึด (สาหรับลูกหนี้ ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวได้ฟ้ื นตัวและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2555)
1.5 ความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์ มอื สอง
ธุรกิ จหลักของบริ ษทั คือ การปล่อยสิ นเชื่อรถยนต์มือสอง ซึ่ งอาจมีความเสี่ ยงในเรื่ องของความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสอง การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง รวมถึงการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้ต่ ากว่ามูลค่า
สิ นเชื่อคงเหลือ ซึ่งต้องนามาประมูลขายตามสภาพ ซึ่ งราคาจะขึ้นอยูก่ บั อายุรถยนต์ สภาพ และความนิ ยมของรุ่ น และยี่ห้อ
รถยนต์น้ นั ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีสัดส่ วนสิ นเชื่ อเช่าซื้ อรถมือสอง คิดเป็ นประมาณร้อยละ 45 ของ
ยอดลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทั้งหมด
บริ ษทั มีมาตรการที่ จะจากัดความเสี่ ยงต่าง เหล่านี้ โดยใช้การตรวจสอบเชิ งคุณภาพรถยนต์และใช้ทีมงานที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนต์ควบคู่ไปกับการพิจารณาสิ นเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการ
การคัดเลือกผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และมี
การรั บประกัน คุ ณ ภาพรถยนต์ภายหลัง การจ าหน่ า ยแล้ว รวมถึ ง มี การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการชาระหนี้ ของลู ก หนี้ ที่
ผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองได้ส่งรายชื่อเพื่อขอสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ดว้ ย
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1.6 ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ ทยี่ ดึ คืนมา
เมื่อบริ ษทั ได้ดาเนิ นการยึดคืนรถยนต์มาจากลูกหนี้ แล้ว รถยนต์ที่บริ ษทั ยึดคืนมาจะถูกนามาขายทอดตลาดโดย
วิธีการประมูล และในกรณี ที่ขายประมูลรถยึดแล้วไม่พอชาระหนี้ บริ ษทั ยังสามารถเรี ยกร้องส่ วนที่เหลือจากลูกหนี้ หรื อ
ผูค้ ้ าประกันได้ ซึ่งในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกร้องหนี้ ส่วนที่เหลือได้ บริ ษทั จะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคา
ประมูลรถยึดจะขึ้ นกับคุ ณภาพ อายุ และความนิ ยมของรถยนต์ รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความต้องการรถยนต์ใน
ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงจากการขาดทุนอันเกิ ดจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา ในกรณี ของรถยนต์มือสองนั้น
โดยทัว่ ไปจะน้อยกว่ากรณี ของรถยนต์ใหม่ เนื่องจากการลดลงของราคารถยนต์ตามอายุการใช้งานแต่ละปี นั้นจะมีอตั ราสู ง
ในช่วงปี แรก และมีอตั ราชะลอลงในช่วงที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากขึ้น บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิด
จากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา โดยให้มีการติดตามดูแลสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ องและใกล้ชิดเพื่อป้ องกันการค้างชาระค่างวด
อันจะนาไปสู่การยึดรถในที่สุด นอกจากนี้บริ ษทั ได้ดาเนินการฟ้ องร้องทางกฎหมายกับผูเ้ ช่าซื้อและผูค้ ้ าประกันให้ชาระเงิน
ในส่วนที่บริ ษทั ขาดผลประโยชน์หลังจากยึดรถคืนมาเพื่อให้บริ ษทั มีผลขาดทุนน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากจานวนรถยนต์ที่
ขายจากการยึดคืนในปี 2553 2554 และ 2555 มีจานวน 216 คัน 231 คันและ337 คันตามลาดับและมีผลขาดทุนจากการ
จาหน่ายรถที่ยดึ คืนในปี 2553 2554 และ 2555 เป็ นจานวน 17.23 ล้านบาท 17.52 ล้านบาทและ 20.00 ล้านบาทตามลาดับ
1.7 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะ
เนื่ องจากธุ รกิจของบริ ษทั ต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่ มีความรู ้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบสภาพ และราคาตลาดของรถยนต์ มื อสองได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั เมื่ อเที ยบกับคู่แข่ง
ประกอบกับบุคลากรของบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทาตลาด และการดูแลลูกค้า โดยมีการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์หลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจาอยูต่ ามสถานที่
จาหน่ายของผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ซึ่งผูจ้ าหน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิตาม
ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจ้ าหน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กาหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการชาระ
ราคาให้แก่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์ให้รวดเร็ วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บุคลากรของบริ ษทั จะมีกลยุทธ์หลักโดยเน้นการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผูจ้ าหน่ายรถยนต์เป็ น
สาคัญ รวมถึงการเอาใจใส่ และการพัฒนาบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และ
สามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิม่ มากขึ้น โดยได้รับการแนะนาจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผูจ้ าหน่ายรถยนต์ท้ งั หลาย โดยที่
ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชาระค่างวดกับบริ ษทั หมดแล้ว หรื ออยูร่ ะหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์
มือสองคันใหม่ก็มกั จะกลับมาใช้บริ การสิ นเชื่อของบริ ษทั อีก
ดังนั้น หากบริ ษทั สู ญเสี ยบุ คลากรดัง กล่าวไป อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในระยะสั้นของบริ ษทั ได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายในการลดการสูญเสี ยบุคลากรที่มีความชานาญเหล่านี้ โดยการจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทางาน
อยูก่ บั บริ ษทั ในระยะยาวในรู ปผลตอบแทนต่าง รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาความรู ้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็ นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
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1.8 ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่ อหนีเ้ พิม่ ในอนาคต
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขยายธุรกิจโดยการปล่อยสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ
2555 บริ ษทั มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงิน – สุ ทธิ จานวน 9,366.26 ล้านบาท 12,178.89 ล้านบาท และ 18,865.96 ล้าน
บาท ตามลาดับ การขยายธุ รกิ จอย่างต่อเนื่ องนี้ ทาให้บริ ษทั มีความจาเป็ นจะต้องจัดหาเงิ นทุนหรื อการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นใน
อนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เตรี ยมการบริ หารความเสี่ ยง โดยทาการจัดหาเงินกูย้ ืมจากหลากหลายแหล่ง เพื่อกระจาย
ความเสี่ ยงจากกการก่อหนี้ท้ งั จากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ และการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่าง
รวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางธุรกิจตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังคงพยายามจัดหาเงินกูย้ มื ที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่าภายใต้ความเสี่ ยงของโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริ ษทั
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ประวัตคิ วามเป็ นมา

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม "บริ ษทั ราชธานี ลิซซิ่ ง จากัด" ด้วย
ทุนจดทะเบี ยนเริ่ มแรกจานวน 6 ล้านบาท มี วตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุ รกิ จประเภทการให้บริ การสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ
รถยนต์มือสอง ทั้งนี้นบั ตั้งแต่เปิ ดดาเนินการมา บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั โดยได้
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนเป็ นจานวน 36 ล้านบาท ในปี เดี ยวกับที่ บริ ษทั เปิ ดดาเนิ นการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริ ษ ทั
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลาดับ
ในช่วงเริ่ มต้นของการดาเนินกิจการ บริ ษทั มุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้
สิ นเชื่ อแก่ผูซ้ ้ื อรถยนต์รายย่อยโดยผ่านผูจ้ าหน่ ายรถยนต์มือสอง และการให้สินเชื่ อแก่ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์มือสองเพื่อใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์มาเพื่อจาหน่ายหรื อที่เรี ยกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่ งการให้สินเชื่อทั้งสอง
ประเภทของบริ ษทั ในอดี ตมีสัดส่ วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ยกเลิกการให้บริ การสิ นเชื่ อแบบ Floor Plan
นับตั้งแต่ปี 2538 เป็ นต้นมา และมุ่งเน้นเฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองแก่ผูซ้ ้ื อรถยนต์รายย่อย แต่ในปี 2547
และ 2548 บริ ษทั ได้ให้สินเชื่ อแบบ Floor Plan แก่ผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองจานวนทั้งสิ้ น 2 ราย และ 4 ราย ตามลาดับ
เพื่อใช้เป็ นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้สินเชื่อแก่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์มือสอง ในวงเงินไม่เกิน 7.00 ล้าน
บาทต่อราย และมีระยะเวลาในการให้สินเชื่ อ 3 – 6 เดื อนต่อรายการ โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบี ยนรถยนต์ และชุดโอน
เป็ นหลักประกัน อย่างไรก็ดี ในปี 2549 บริ ษทั ได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อยสิ นเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไป
เนื่ องจากการให้สินเชื่ อดังกล่าวในปี ที่ ผ่านมานั้นเป็ นกลไกของการรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด (market share) และ
ขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทาเพื่อเป็ นธุรกิจ หรื อเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น
และในปี 2543 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้ อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์มือสอง
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั บริ ษทั มีส่วนงานฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ ายการตลาดที่ มี
ประสบการณ์ในการทาตลาดรถยนต์มือสอง จานวน 118 คน ซึ่ งทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจาอยูต่ ามสถานที่จาหน่ายของผูจ้ าหน่ายรถยนต์
มือสองที่ เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ซึ่ งผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จะต้องได้รับอนุ มตั ิตามขั้นตอนการพิจารณาและ
ตรวจสอบผูจ้ าหน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กาหนด
พัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงทีผ่ ่านมา
ด้ านการดาเนินธุรกิจ
2545

บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด
(มหาชน)” เมื่อเดือนสิ งหาคม และได้รับอนุญาตให้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545

2546

บริ ษทั มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทาให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์
โดยลู กค้าสามารถรั บทราบข้อมู ล ที่ ส าคัญเบื้ อ งต้น ตลอดจนข่า วสารต่ างๆ เช่ นราคากลางของ
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รถยนต์มือสอง บริ ษทั ให้บริ การรับชาระค่างวด และรับชาระค่าบริ การต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code
รวมถึงสามารถชาระผ่านระบบ ATM เพื่อเป็ นทางเลือกในการชาระที่สะดวกมากขึ้น
2547

ในเดื อนมกราคมบริ ษทั ได้สมัครเป็ นสมาชิกกับ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตไทย จากัด (Credit Bureau)
เพื่อได้รับทราบข้อมูลลูกค้าและนามาใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผูเ้ ช่า
ซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชาระหนี้มาขอกูส้ ิ นเชื่อของบริ ษทั ได้

2549

เมื่อวันที่ 22 มี นาคมบริ ษทั ได้เปิ ดสาขาในรู ปของศู นย์บริ การเช่าซื้ อจานวน 1 สาขา ที่ บริ เวณวง
แหวนกาญจนาภิ เ ษก กรุ ง เทพฯ จากทั้ง หมด 3 สาขาที่ บ ริ ษ ัท คาดว่า จะเปิ ดให้ค รบภายในปี นี้
ครอบคลุม 3 มุมเมืองของกรุ งเทพฯ เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยซึ่งมีความต้องการสิ นเชื่อ และต้องการ
รี ไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

มีนาคม

สิ งหาคม

หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจากัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ ้นกับบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 39.76
ของทุนจดทะเบี ยนที่ เรี ยกชาระแล้วนั้น ได้แต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าว จานวน 4 ท่าน

2550

พัฒนาซอฟแวร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสิ นเชื่อสู่ภูมิภาคทัว่ ประเทศ

2551

บริ ษทั ได้เปิ ดกิ จการไปตามต่างจังหวัด 5 สาขา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสี มา พิษณุ โลก
ระยอง ราชบุรี โดยต่อมาได้ปิดสาขาราชบุรี

ตุลาคม

เริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารลิ ส ซิ่ ง ให้กับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ เ ป็ นลู ก ค้า นิ ติ บุ ค คล ส าหรั บ สิ น เชื่ อ ลิ ส ซิ่ ง
รถยนต์ที่ ให้บ ริ ก ารนั้น ประกอบด้ว ยสัญญาเช่ า การเงิ น และสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งาน โดยบริ ษ ัท มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นลูกค้ามือสองที่ราคาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป

2553

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ

2554

ในส่ วนภาคเหนื อ บริ ษ ัทได้เปิ ดสาขาเพิ่มอี ก 1 สาขาคื อ สาขาเชี ยงราย เพื่อ ครอบคลุ มพื้น ที่ ทั่ว
ประเทศ

ด้ านเงินทุน
ปี 2545

บริ ษทั ได้จดั หาเงิ นทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุ รกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 168 ล้านบาท
เป็ น 208 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40 ล้านบาท ให้แก่กลุ่ม
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั และตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2545 ที่ ประชุ มมี มติ ให้ บริ ษทั แปรสภาพจากบริ ษทั จากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด พร้อมกับการ
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)” และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จาก 208 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จานวน 18,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท จัดสรรให้ประชาชนทัว่ ไปจานวน 16,800,000
หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 8 บาท และจัดสรรให้กับพนักงานของบริ ษทั จานวน 1,600,000 หุ ้น ในราคา
หุน้ ละ 6.40 บาท
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ปี 2546

บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2546 ที่มีชื่อ
ว่า “หุน้ กูม้ ีประกันชนิดทยอยชาระเงินต้นของ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546
ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2550” มูลค่าเสนอขายทั้งหมดจานวน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้
1,000.00 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี และมีอายุ 4 ปี
บริ ษทั ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้งที่ 1 จานวน 200 ล้านหน่วยให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราส่ วนหุ ้น
สามัญ 3 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั 3 ชุด จานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชุดที่ 1 จานวน 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 จานวน 0.6 หน่วย และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุด
ที่ 3 จานวน 0.4 หน่ วยประเภทเรี ยกใช้สิทธิ ได้ก่อนกาหนด ราคาเสนอขายหน่ วยละ 0 บาท มีอายุ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท
ต่อหุน้ ทาให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท

ปี 2548
เมษายน

ณ วันที่ 12 เมษายน 2548 บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ครั้งใหญ่ โดยได้มี
กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายใหม่คือ กลุ่มพงษ์จตุรา เข้าถือหุ ้นบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 20.61 ของทุนจด
ทะเบียนชาระแล้วซึ่ งเท่ากับ 401,098,495 บาท อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที มผูบ้ ริ หารและ
ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั

เม.ย.-พ.ค.

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริ ษทั มีหุน้ ทุนซื้อคืน จานวน 1,300,000 หุน้ เป็ นราคาทั้งสิ้น
1.84 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากการซื้ อหุ ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548 โดยบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ของการซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืนเพื่อช่วยบริ หารทางการเงิ น และมี
นโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั จึ งได้
กันกาไรสะสมไว้เป็ นสารองเท่ากับจานวนเงิ นที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน ทั้งนี้ เพื่อให้การถือครอง
หุ ้นทุนซื้ อคื นของบริ ษทั เพื่อการบริ หารการเงิ นเป็ นไปตามมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535

ตุลาคม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่ งประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้อนุมตั ิ
การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 500,000,000 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนจานวน 986,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่เพิม่ ขึ้นจานวน 486,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้กบั 1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 125,000,000 หุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ และผูถ้ ือหุน้ สามัญ
ที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในคราวนี้จะได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหลังจาก
ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน กลต.ในอัตราส่ วน 1:1 และ 2) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด หรื อ
นักลงทุนประเภทสถาบัน จานวน 150,000,000 หุ ้น โดยจะได้รับ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ ได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน กลต.จานวน 75,000,000 หน่ วย นอกจากนี้
บริ ษทั จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 11,000,000 หุ ้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
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ปี 2549
มกราคม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน
150,000,000 หุน้ พร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 75,000,000
หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) (“ธ.นครหลวงไทย”)

กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้ อขายหุ ้นระหว่างบริ ษทั ในฐานะผูจ้ ะ
ขาย และ ธ.นครหลวงไทยในฐานะกลุ่มผูจ้ ะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 150,000,000
หุ ้น ในราคา 1.15 บาท ต่อหนึ่ งหุ ้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 172,500,000 บาทและใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ จานวน 75,000,000 หน่วย ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ การซื้ อขายขึ้นอยูก่ บั การได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจสอบทรัพย์สินของ
บริ ษทั โดย ธ.นครหลวงไทย

เมษายน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืนในโครงการจานวน 1,300,000 หุ ้น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์การจาหน่ายหุ ้นตามราคาตลาด ซึ่ งไม่ต่ า
กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทาการซื้อขายล่าสุด

สิ งหาคม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ยังคงมติเดิมของที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จาก 500,000,000 บาท เป็ น 986,000,000 บาท หรื อเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 486,000,000
บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 486,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติให้แก้ไข
รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 265,000,000 หุน้ ให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 132,500,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทยที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 80,500,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 8,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

กันยายน

เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2549 ธ.นครหลวงไทยได้มี ก ารช าระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น เป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น
304,750,000.00 บาท สาหรับการซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 265,000,000 หุน้ ในราคาหุ ้นละ
1.15 บาท ส่งผลทาให้ ธ.นครหลวงไทย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ การจดที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์เ ป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว เท่ า กับ 666,524,480 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียนชาระแล้วเท่ากับ 401,524,480.00 บาท

ปี 2551

มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใช้สิทธิ 166 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 หุน้
บริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,646 บาท
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2552
กันยายน

มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 266,666 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 หุน้
บริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท

พฤศจิกายน มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 155,802,594 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 หุน้
บริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906 บาท
ปี 2553
มีนาคม

หลัง จากธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของธนาคาร นครหลวงไทย จ ากัด
(มหาชน) จากกองทุ น ฟื้ นฟูแ ละพัฒ นาระบบสถาบันการเงิ น ส่ ง ผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่แทนธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีหุ้นบริ ษทั ร้อยละ
48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว

ปี 2554
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 904,853,296 บาท เป็ น
พฤศจิกายน ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ส่ งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั โดยถื อหุ ้นเป็ นจานวน
874,973,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ในปี 2555 ยังคงขยายสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นตลาดรถบรรทุกทั้งใหม่
และรถบรรทุ กเก่ า เป็ นกลุ่ ม สิ น เชื่ อ หลัก ซึ่ ง เป็ นตลาดที่ บริ ษ ัท มี ความเชี่ ย วชาญ โดยปั จ จุ บัน บริ ษ ัท มี สัด ส่ ว นสิ น เชื่ อ
รถบรรทุ ก จ านวนร้ อ ยละ 70 และสิ น เชื่ อ รถยนต์ ป ระเภทอื่ น ๆ เช่ น รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล รถปิ คอัพ รถ TAXI
รถ BIG BIKE ซึ่ งมีสัดส่ วนร้อยละ 30 ของสิ นเชื่อทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจโดยมีนโยบายในการให้
สิ น เชื่ อ ซึ่ งจะค านึ ง ถึ ง ผลตอบแทนในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เป็ นส าคัญ เพื่ อ รั ก ษาส่ ว นต่ า งของดอกเบี้ ยให้ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ได้วางไว้
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ ปี 2555
รายได้

1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
2. รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
3. รายได้อื่น
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
- รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชาระ
- หนี้สูญได้รับคืน
- รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน
- รายได้อื่น*
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

2553
ล้านบาท

ปี 2554
%

ล้านบาท

%

ปี 2555
ล้านบาท

%

271.96
429.99
701.05
9.23

32.63
51.59
84.22
1.11

309.22
657.45
966.67
10.51

27.58
58.64
86.22
0.94

286.37
1,078.14
1,364.51
12.27

18.08
68.09
86.17
0.78

24.40
33.29
3.49
34.98
26.09
122.25
833.43

2.93
3.99
0.42
4.20
3.13
14.67
100.00

18.77
39.96
2.08
44.79
38.31
143.91
1,121.09

1.67
3.56
0.19
4.00
3.42
12.84
100.00

26.89
54.72
4.01
68.50
52.58
206.70
1,583.48

1.70
3.45
0.25
4.33
3.32
13.05
100.00

หมายเหตุ: (*) รายได้อื่นส่ วนใหญ่เป็ นรายได้ที่มาจากการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากลูกหนี้ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
และเงินปันผลรับ

เป้ าหมายของบริษัทและแนวทางการดาเนินธุรกิจในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า
การขยายตัวของสิ นเชื่ อในอนาคตซึ่ งทางบริ ษทั ได้เตรี ยมการไว้ ถือว่าเป็ นจุดเปลี่ยนสาคัญ หลังจากได้มีการ
กาหนดกลยุทธ์ในการให้สินเชื่อกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) คือ ธนาคารธนชาต จากัด
(มหาชน) โดยแยกกลุ่มเป้ าหมายในการให้สินเชื่อระหว่าง บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร ธนชาต
จากัด (มหาชน) ออกอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิ ดความทับซ้อนทางธุรกิ จ แต่ยงั คงใช้ความเชี่ยวชาญและความชานาญของ
บริ ษทั เป็ นหลักในการขยายสิ นเชื่อในอนาคต
1. ขยายสาขาเพื่ อรองรั บ การให้เ ช่ า ซื้ อ รถยนต์ใหม่โ ดยเน้นที่ รถเพื่ อการพาณิ ชย์ รถ TAXI และรถเพื่ อ
การเกษตรเป็ นหลัก
2. ขยายสิ นเชื่อรถยนต์ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศโดยผ่านทางสาขาของบริ ษทั
3. การให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจ ซึ่ งต้องอาศัยความชานาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และ
รถเก่า เช่น รถเครน รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก และอื่นๆ
4. การปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมอันจะนาไปสู่ การลดต้นทุนทางธุรกิจและส่ งผลให้บริ ษทั
ให้อยูใ่ นจุดที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
5. เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิ่มการบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
6. รักษาบุคลากรที่ มีคุณค่าของบริ ษทั และบริ ษทั ต้องมุ่งพัฒนาและฝึ กบุคลากรสิ นเชื่ อขึ้ นมาใหม่เพื่อรองรั บ
การขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของบริการ
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อและสิ นเชื่อเพื่อเช่าการเงินรถยนต์ โดยมุ่งเน้นไปตลาด
รถยนต์ที่บริ ษทั มีความชานาญการเป็ นพิเศษอันได้แก่ รถยนต์มือสองประเภทรถยนต์นั่งส่ วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการ
พาณิ ชย์ซ่ ึงได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกสิ บล้อ เป็ นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ให้สินเชื่อ
เช่าซื้ อรถยนต์มือสองคิดเป็ นประมาณร้อยละ 65 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2555 บริ ษทั มุ่งเน้นการ
ปล่อยรถบรรทุกเป็ นหลัก ทั้งรถใหม่และรถเก่า โดยมีสัดส่ วนรถบรรทุกร้อยละ 70 และรถอื่นๆ ร้อยละ 30 ทั้งนี้ เมื่อลูกค้า
ตกลงทาสัญญาเช่าซื้ อหรื อสัญญาเช่าการเงิ นกับบริ ษทั ลูกค้าจะจ่ายชาระค่างวดเป็ นงวดๆ ให้บริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้ชาระ
ค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิ ทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า
ในการดาเนิ นธุ รกิ จให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองถือเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ ยงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ บริ ษทั จึงต้องคานึงถึงปั จจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อ ซึ่งได้แก่ สภาพ
การใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั
จึงต้องมีทีมงานสิ นเชื่อที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากการให้บริ การทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีการให้บริ การหลังการขายโดยการ
ให้บริ การต่อภาษีทะเบี ยนรถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งให้บริ ษทั นารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษี
รถยนต์ประจาปี ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าแล้ว ยังเป็ นการเสริ มรายได้ให้กบั บริ ษทั รวมทั้ง
เอื้อประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ในแง่ของการคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้ องกันความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ด้วย
ตารางแสดงมูลค่ าการให้ สินเชื่อเช่ าซื้อและเช่ าการเงินในปี แยกตามประเภทของรถยนต์ และระยะเวลาการชาระคืน*
2553
ล้านบาท
สินเชื่อรถยนต์
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม
จานวนงวดที่ให้ สินเชื่อ
- 12 เดือน
- 18 เดือน
- 24 เดือน
- 30 เดือน
- 36 เดือน
- 42 เดือน
- 48 เดือน
- 54 เดือน
- 60 เดือน
- 66 เดือน
- 72 เดือน
- 80 เดือน
รวม

2554
ร้ อยละ

ล้านบาท

2555
ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

2,291.86
3,650.25
5,942.11

38.57
61.43
100.00

1,723.26
5,297.61
7,020.87

24.54
75.46
100.00

1,509.91
10,957.00
12,466.91

12.11
87.89
100.00

63.50
30.08
387.06
30.19
844.58
7.68
2,405.41
15.08
2,037.57
8.16
112.80
0.00
5,942.11

1.07
0.51
6.51
0.51
14.21
0.13
40.48
0.25
34.29
0.14
1.90
0.00
100.00

31.51
64.22
448.33
24.14
976.19
10.6
2,930.30
14.87
2,196.80
5.26
318.65
0.00
7,020.87

0.45
0.92
6.39
0.34
13.9
0.15
41.74
0.21
31.29
0.07
4.54
0.00
100.00

48.62
63.55
685.73
83.61
1,614.53
33.08
6,400.33
6.45
3,368.94
0.91
161.16
0.00
12,466.91

0.39
0.51
5.50
0.67
12.95
0.27
51.34
0.05
27.02
0.01
1.29
0.00
100.00

หมายเหตุ : * ไม่รวมดอกผลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
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3.2

ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่ งขัน

สาหรับปี 2555 ภาพรวมของการแข่งขันในธุรกิ จลิสซิ่ งและเช่าซื้ อยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงโดยสถาบันการเงิ น
ธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงกิ จการลิสซิ่ งและเช่าซื้ อของผูผ้ ลิตและตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์มุ่งเน้นการทาตลาดไปที่ สินเชื่ อ
รถยนต์ใหม่ส่วนบุคคลเป็ นหลัก ทาให้ผูป้ ระกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่ วนไปยังการให้สินเชื่อสาหรับ
รถยนต์มือสองที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า เพื่อรักษาส่ วนต่างของดอกเบี้ ย (Margin) ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ ก็ยงั ไม่ถือเป็ น
คู่แข่ งโดยตรงของบริ ษทั เช่ นกัน ซึ่ งไม่ ได้ส่ งผลกระทบโดยตรงกับบริ ษทั เนื่ องจากผูป้ ระกอบการเหล่ านั้น ยังคงให้
ความสาคัญกับรถยนต์มือสองที่ มีราคาสู งตั้งแต่ 600,000 - 700,000 บาท ขึ้นไป ในขณะที่ บริ ษทั เน้นลูกค้ารายย่อยซึ่ ง
ต้องการสิ นเชื่อรถยนต์มือสองระดับเฉลี่ยประมาณคันละ 350,000 - 400,000 บาท ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีแผนปรับสัดส่วนการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุกมากขึ้น
ทั้งรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสองในช่วง 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งมีสัดส่ วนเป้ าหมายที่ร้อยละ 70 - 75 ของมูลค่าพอร์ ต
สิ นเชื่อเช่าซื้ อของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องและให้ผลตอบแทน
ในด้านอัตราการทากาไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ ยงที่ต่ากว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริ ษทั ยึดรถประเภทนี้ และ
ทาการประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริ ษทั จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้ ) ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถเลี่ยง
การแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีตน้ ทุนการในดาเนิ นงานต่ากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กบั บริ ษทั
ได้มากขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2555 บริ ษทั มีสดั ส่วนการให้สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลต่อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์คิดเป็ นร้อยละ 30
ต่อร้อยละ 70
นอกจากนี้จากประสบการณ์อนั ยาวนานและความชานาญในธุรกิจ บริ ษทั ยังใช้ความได้เปรี ยบนี้ ให้เป็ นประโยชน์
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ ดีแก่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์
มื อสอง การให้บริ การที่ รวดเร็ วทันใจสาหรั บลูกค้า เพื่อรั กษาส่ วนแบ่ งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับ
ผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ
3.2.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่ มลู ก ค้า เป้ าหมายของบริ ษ ัท ส่ ว นใหญ่เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาทั่ว ไป รวมถึ ง นิ ติ บุ คคลซึ่ ง ได้รั บการแนะน าจาก
ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์มือสอง ทั้งนี้ สาหรับปี 2555 ที่ ผ่านมาบริ ษทั มียอดรวมการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อแก่กลุ่มลูกค้าที่ เป็ น
บุคคลธรรมดาคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของยอดการให้สินเชื่อเช่าซื้ อ และสาหรับลูกค้านิ ติบุคคลเป็ นผูซ้ ่ ึ งมีการ
ดาเนินธุรกิจร่ วมกันมาเป็ นเวลานานเนื่องจากการบริ การที่ดี รวดเร็ ว และความสัมพันธ์ที่ดี จึงทาให้บริ ษทั ได้รับการแนะนา
ลูกค้าจากผูจ้ าหน่ ายรถยนต์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด โดยปกติบริ ษทั จะมีเจ้าหน้าที่ สินเชื่ อให้บริ การประจายัง
สถานที่จาหน่ายรถยนต์เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า หรื อในกรณี ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจา ก็สามารถติดต่อบริ ษทั ได้
เช่นกัน โดยบริ ษทั จะจัดส่ งเจ้าหน้าที่สินเชื่อเข้าไปให้บริ การโดยเน้นการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วเป็ นกันเอง และ
ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผูจ้ าหน่ ายรถยนต์เป็ นสาคัญ รวมทั้งการเอาใจใส่ และการพัฒนาบริ การหลังการขายอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้บริ ษทั สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนาจาก
กลุ่มลูกค้าเดิ มและผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ท้ งั หลาย จากประสบการณ์ในอดี ตที่ ผ่านมา ลูกค้าเดิ มที่ มีการผ่อนชาระค่างวดกับ
บริ ษทั หมดแล้ว หรื ออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มกั จะกลับมาใช้บริ การ
สิ นเชื่อของบริ ษทั ต่อไป
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นอกจากนี้ ในปั จ จุ บัน บริ ษ ัทมี น โยบายในการพิ จ ารณาปล่ อ ยสิ น เชื่ อเพิ่ ม เติ ม โดยมุ่ ง ให้ค วามสาคัญ แก่ ลู ก ค้า
ดังต่อไปนี้ ได้แก่
1) ลูกค้าซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจและประสงค์จะกูซ้ ้ือรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิ ชย์
2) ลูกค้าซึ่งเป็ นผูม้ ีรายได้ประจาต่อเดือนไม่ต่ากว่า 2 เท่าของค่างวดที่ตอ้ งชาระ
ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะขยายสัดส่วนการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุก เป็ นร้อยละ
70 - 75 ของมูลค่าพอร์ ตสิ นเชื่ อรถยนต์มือสองคงค้างในช่วง 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้า โดยที่ ปัจจุบนั บริ ษทั ให้บริ การสิ นเชื่ อ
เช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุก และรถยนต์อื่น ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 70 และ 30 ของมูลค่าการให้
สิ นเชื่อรถยนต์
3.2.2 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1. มุ่งเน้นการบริ การที่ สะดวกรวดเร็ วทั้งก่อนและหลังการขาย ควบคู่ไปกับความสามารถในการให้บริ การลูกค้า
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยการมีพนักงานสิ นเชื่ อคอยให้บริ การประจาตามสถานจาหน่ ายรถยนต์มือสองต่าง ๆ และมี
เจ้าหน้าที่ดา้ นทะเบียนรถยนต์ประสานงานกับทีมสิ นเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการอนุมตั ิสินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้
ความสาคัญกับการชาระราคาให้แก่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์ให้มีความรวดเร็ วและตรงต่อเวลา
2. มุ่งเน้นการให้บริ การในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่บริ ษทั มีความชานาญทั้งในตลาดสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสอง
(Niche market) และรถบรรทุกทั้งใหม่และใช้แล้วด้วยประสบการณ์การดาเนิ นธุรกิจด้านนี้ มาเป็ นเวลากว่า 23 ปี ประกอบ
กับบุคลากรของบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในการทาตลาด และมีความเชี่ ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนต์ได้เป็ น
อย่างดี ซึ่งเป็ นข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิง่ เริ่ มเข้ามาในธุรกิจ
3. ให้ความสาคัญกับการให้บริ การที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการต่อกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าซึ่งเป็ นการเสริ มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสอง ด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ ว การอานวย
ความสะดวกในการให้บริ การ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายรถยนต์ ตลอดจนให้ความสาคัญกับความสม่าเสมอ
ของการให้บริ การ โดยบริ ษทั จะต้องจัดหาวงเงิ นเพื่อให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าของผูจ้ าหน่ ายรถยนต์แต่ละรายได้อย่าง
เพียงพอและสม่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์และเพื่อสร้างโอกาสในการทาธุรกิจของบริ ษทั ต่อไป
5. บริ ษ ัทเน้น การให้สิ นเชื่ อผ่านผูจ้ าหน่ า ยรถยนต์มื อสองที่ ใ ห้ค วามสาคัญ กับ การคัดเลื อกคุ ณ ภาพรถยนต์ที่
จาหน่ายราคาขายสมเหตุสมผล หลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรื อมีการรับประกันการใช้งานให้กบั ผูซ้ ้ื อ เพื่อช่วย
ลดความเสี่ ยงในด้านคุณภาพของรถยนต์ที่เป็ นหลักประกัน ทั้งนี้บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้ อ
รถยนต์มือสองที่ มีความเสี่ ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้ และคุณภาพของรถยนต์ ในขณะที่ รถยนต์ใหม่มีความเสี่ ยงหลักอยู่ที่
คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว
6. มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับบุคลากรที่ มีอยูข่ องบริ ษทั และการจัดหาบุคลากรด้านสิ นเชื่ อที่ มีความสามารถ
และประสบการณ์ในการทาตลาดรถยนต์มือสองมาร่ วมงานเพื่อเสริ มสร้างทีมสิ นเชื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับการ
พัฒนาความรู ้แก่พนักงานและรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรู ปของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
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3.2.3 นโยบายราคา
บริ ษทั มีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ ยที่ เหมาะสมแก่ลูกค้า และในขณะเดี ยวกันบริ ษทั จะต้องมี กาไรและ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น บริ ษทั จะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับ
การเช่าซื้อและเช่าการเงินรถยนต์ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ เพื่อที่บริ ษทั จะนามากาหนดเงินวางประกันหรื อเงินดาวน์และ
ค่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อนชาระต่อไป ซึ่งปั จจัยดังกล่าวได้แก่
1. ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกูข้ องบริ ษทั ในปั จจุบนั และแนวโน้มอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นต้น
2 ต้นทุนการดาเนินงานของบริ ษทั
3. คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้เป็ นหลักประกันในการเช่าซื้อและเช่าการเงิน ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถยนต์ สภาพ
และอายุการใช้งานของรถยนต์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ช่าซื้ อและผูค้ ้ าประกัน โดยเฉพาะในกรณี ที่ผูเ้ ช่าซื้ อที่มีภูมิลาเนาในต่างจังหวัด ซึ่ งอาจมีความ
เสี่ ยงในการติดตามหนี้ บริ ษทั จะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิ่มจากอัตราปกติ
3.2.4 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั มีส่วนงานฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ ายการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทาตลาดรถยนต์มือสอง รับผิดชอบ
ดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจาอยูต่ าม
สถานที่ จาหน่ ายของผูจ้ าหน่ ายรถยนต์มือสองที่ เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ซึ่ งผูจ้ าหน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จะต้องได้รับ
อนุมตั ิตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจ้ าหน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่ได้มีการทาสัญญาใดๆ
กับผูจ้ าหน่ายรถยนต์เหล่านั้น
ปั จจุบนั บริ ษทั มีผจู ้ าหน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จานวนรวมทั้งสิ้ นมากกว่าพันราย ซึ่ งทั้งหมดเป็ นผูจ้ าหน่าย
รถยนต์ที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเป็ นคู่คา้ ประจาประมาณ 500 ราย ทั้งนี้ บริ ษทั
ไม่มีการปล่อยสิ นเชื่ อให้กับลูกค้าผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายรถยนต์รายใดเกิ นกว่าร้ อยละ 30 ของสิ นเชื่ อรวม ซึ่ งโดยปกติผูจ้ ัด
จาหน่ายรถยนต์จะมีการติดต่อทาธุรกิจกับบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านเช่าซื้ อและเช่าการเงินหลายราย แต่การแนะนาให้ลูกค้าผู ้
ซื้อรถยนต์ใช้บริ การเช่าซื้อและเช่าการเงินจากบริ ษทั ใดขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่
- ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ าหน่ายรถยนต์และบริ ษทั
- คุณภาพและความรวดเร็ วในการให้บริ การแก่ลูกค้า
- ความรวดเร็ วและความตรงต่อเวลาในการชาระเงินให้กบั ผูจ้ าหน่ายรถยนต์
- ความสม่าเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริ การ
- ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริ มการขายที่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์จดั ขึ้นในบางโอกาส
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อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดาเนินธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ าหน่ายรถยนต์มาเป็ นเวลานาน
จึงทาให้บริ ษทั สามารถทาการค้าในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่ลูกค้า/ผูซ้ ้ื อรถยนต์ของ
ผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองขนาดใหญ่บางรายได้

3.2.5 ภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจาหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้ผลักดันให้เกิดผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ลิสซิ่งและเช่าซื้อรถยนต์ข้ ึนใหม่หลายราย ทั้งที่เป็ นกิจการที่มีผถู ้ ือหุ ้นเป็ นสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิ ชย์ หลังจากที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดแผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่า
ซื้ อและธุ รกิ จลิสซิ่ งได้อย่างเสรี และอนุ ญาตให้กิจการที่ เป็ นของผูผ้ ลิ ตรถยนต์และตัวแทนจาหน่ ายรถยนต์ที่มีเงิ นทุ น
จานวนมากจากต่างประเทศและมีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่า สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้ อและธุรกิจลิสซิ่ งได้อย่างเสรี เช่นกัน
ส่ งผลให้สภาวะตลาดธุ รกิ จลิ สซิ่ งและเช่ าซื้ อมี การแข่งขันที่ สูงอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการแข่ง ขันด้านราคาเพื่อช่ วย
สนับสนุนยอดจาหน่ายรถยนต์
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน สามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) สถาบันการเงิน
2) บริ ษทั เช่าซื้ อและเช่าการเงินทัว่ ไป และ 3) บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์ จากสภาพอัตราดอกเบี้ ย
ภายในประเทศในอดีตที่ ลดลงประกอบกับมีการขยายฐานการตลาดยานยนต์เข้ามาสู่ ประเทศไทย ส่ งผลให้ธุรกิจมีการ
แข่งขันที่รุนแรง ซึ่งการขยายฐานการตลาดของผูผ้ ลิตรถยนต์ (Captive Financing) มักมีการจัดตั้งบริ ษทั ผูใ้ ห้สินเชื่อเช่าซื้ อ
ในเครื อของผูผ้ ลิตรถยนต์ เพื่อให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่ผซู ้ ้ื อรถยนต์อนั เป็ นการสนับสนุนการขาย และเพื่อเป็ นการเข้ามามี
ส่ วนแบ่งทางการตลาดในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อมากขึ้ น มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะด้านราคา
เนื่ องจากมีตน้ ทุนทางการเงิ นที่ ต่าและได้รับชดเชยจากผูผ้ ลิตรถยนต์ ทาให้มีตน้ ทุ นโดยรวมต่ากว่าผูป้ ระกอบการเช่าซื้ อ
และเช่าการเงินรายอื่น
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายรถยนต์หรื อบริ ษทั เช่าซื้ อและเช่า
การเงินรายใหม่ มักจะให้ความสาคัญและเน้นการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่เป็ นหลัก เนื่ องจากบริ ษทั เหล่านี้ มี
ฐานเงินทุนที่มีตน้ ทุนต่า จึงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ ยรับต่ามากกว่าที่จะ
ยอมรับความเสี่ ยงของการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ถึงแม้จะมีอตั ราดอกเบี้ยรับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ในตลาดรถยนต์
มือสองความเสี่ ยงไม่ได้จากัดอยู่ที่คุณภาพของลูกหนี้ เหมื อนกับการให้เช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ คุ ณภาพของสิ นทรั พย์หรื อ
รถยนต์ยงั มีผลอย่างมากต่อความเสี่ ยงในธุ รกิ จ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องมี บุคลากรที่ มีความรู ้ ประสบการณ์ ในการทา
การตลาดและประเมินสภาพและราคาของรถยนต์มือสองได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันทาให้อตั รา
ดอกเบี้ยสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต่าลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ ทาให้ผปู ้ ระกอบการบางแห่ งมีการปรับตัวและขยายสัดส่ วน
ไปยังการให้สินเชื่อสาหรับรถยนต์มือสองที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ทั้งนี้ เพื่อรักษาส่ วนต่างของดอกเบี้ย (margin) ไม่ให้
ลดต่าลงมาก

ส่วนที่ 1 หน้า 18

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

3.2.6 แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ธุรกิจสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ
หากมียอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จะมีการเติบโตขึ้นอย่างสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ปั จจัย
อื่นที่ผลักดันให้ธุรกิจสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ยงั ต่าในปั จจุบนั เมื่อเทียบ
กับสถานการณ์ ก่อนเกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จในปี 2540 รวมถึ งภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงในระบบซึ่ งนาไปสู่ การผ่อนปรน
เงื่ อนไขในการให้สินเชื่ อ อาทิ การลดเงิ นดาวน์ควบคู่กับการขยายระยะเวลาการผ่อนชาระ ส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อรถยนต์มีการ
เปลี่ยนแปลงจากการซื้อด้วยเงินสดมาเป็ นการผ่อนชาระมากขึ้น
สถิตยิ อดจาหน่ ายรถยนต์ ใหม่ ในประเทศ
ตลาดรถยนต์ นั่ง
1) รถยนต์นงั่
2) รถยนต์เชิงพาณิ ชย์
รวม

2548*
185,761
517,677
703,438

2549*
191,405
490,603
682,008

2550*
169,559
461,692
631,251

2551**
328,138
325,644
653,782

2552**
302,465
227,401
529,866

2553**
465,738
287,068
752,806

หน่วย : คัน
2554**
2555**
541,681 1,274,026
293,635 191,937
835,316 1,465,963

ที่มา : * ธนาคารแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
** กรมการขนส่งทางบก

ตามตารางข้างต้น ในปี 2555 กลุ่มบริ ษทั รถยนต์มียอดจาหน่ ายรถยนต์นั่งใหม่ในประเทศโดยรวมประมาณ
1,274,026 คัน ในขณะที่ ยอดจาหน่ ายรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อยูท่ ี่ 191,937 คัน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนๆ จากสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวมในประเทศอยูใ่ นสภาวะฟื้ นตัว นโยบายส่งเสริ มรถคันแรกของรัฐบาลในกลุ่มรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กและรถอีโคคาร์
รวมถึงราคาสิ นค้าเกษตรที่มีราคาดีข้ ึน ทาให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี ก่อน ทั้งนี้ คาดการณ์
ว่าในช่วง 1 - 2 ปี ข้างหน้า อุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงมีการขยายตัวจากปั จจัยด้านบวกอยู่ ซึ่ งส่ งผลให้ธุรกิจสิ นเชื่อเช่าซื้ อ
รถยนต์จะขยายตัวต่อเนื่องควบคู่ไปด้วย
ตารางเปรียบเทียบเงินให้ ก้ ยู มื แยกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ แต่ ละไตรมาส จนถึงเดือนธันวาคม 2555
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
อุปโภคบริ โภคส่ วนบุคคล
1)การซื้ อที่ ดิ น เปล่ า เพื่ อ สร้ า ง
สิ่ ง ปลูกสร้างอื่นๆ
2) การซื้อหรื อเช่ าซื้อรถยนต์ และ
รถจักรยานต์

ม.ค.-มี.ค.55

เม.ย.-มิ.ย.55

ก.ค.-ก.ย.55

ต.ค.-ธ.ค.55

2,616

2,559

2,440

2,199

649,842

711,571

749,889

820,710

ที่มา : ธนาคารแห่ งประเทศไทย ( http://www.bot.or.th )

หากพิจารณาตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ตามตารางข้างต้น จะ
เห็นว่าตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธุรกิจเงินทุนในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวใน 1-2 ปี ข้างหน้าจากปั จจัยด้านบวกของประเทศตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้น
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3.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

3.3.1 แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555 มีดงั นี้

รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสั้น *
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม
หมายเหตุ :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2553
จานวนเงิน สั ดส่ วน จานวนเงิน สั ดส่ วน จานวนเงิน สั ดส่ วน
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)
(%)
2,504.11
13.36 2,122.15
17.41
1,279.67
13.55
6,163.41
8,980.82
1,097.20
16,241.43
18,745.54

32.88
47.91
5.85
86.64
100.00

5,573.03
0.00
4,492.19
10,065.22
12,187.37

45.73
0.00
36.86
82.59
100.00

1,356.75
0.00
6,804.76
8,161.51
9,441.18

14.37
0.00
72.08
86.45
100.00

(*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกูย้ ืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี และหุ ้นกูท้ ี่ครบกาหนดชาระ
ใน 1 ปี
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็ นเงินกูย้ ืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดาเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี , เจ้าหนี้ สรรพากร, เงิน
ทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ

แหล่งที่มาของเงินทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสัดส่ วนมาจากเงินทุนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 13.36
และส่วนของเงินกูย้ มื ร้อยละ 86.58
จากสัดส่ วนดังกล่าวและตารางข้างต้น สะท้อนให้เห็ นการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกูย้ ืมโดยเน้นแหล่งเงินกูท้ ี่ มี
ต้นทุนทางการเงิ นที่ ต่ าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกว่าการจัดหาเงิ นทุนจากส่ วนทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ตระหนักถึ ง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ งบริ ษทั เน้นจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ที่สอดคล้องกับระยะเวลาการรับชาระจากลูกหนี้ และ
มุ่งเน้นการบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
3.3.2 การให้ ก้ ยู มื เงิน
บริ ษทั มีนโยบายปล่อยสิ นเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็ นสาคัญ โดยลูกค้าส่ วนมากของบริ ษทั เป็ นลูกค้าบุคคล
ธรรมดาทัว่ ไป บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื้ อสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระ
หนี้ ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผูค้ ้ าประกัน โดยจะพิจารณาจากความมัน่ คงของรายได้ อาชี พ รวมไปถึงสถานที่อยู่
อาศัยหรื อสถานที่ทางานของลูกค้า การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยกากับดูแล
แต่ละขั้นตอนด้วยความระมัดระวัง
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ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
1.ขันตอนพิ
้
จารณาและตรวจสอบ
ผู้ค้ารถยนต์เบื้องต้น
เจ้า หน้ า ที่สนิ เชือ่
ปฏิเสธ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้า นสิน เชือ่

เสนอผูค้ า้ รถยนต์
และภาพรวมสิน ค้า

ปฏิเสธ

ตรวจสอบคุณภาพของ
ผูค้ า้ รถยนต์และสิน ค้า

เสนออนุ ม ัติ

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. ขันตอนพิ
้
จารณาเบื้องต้น
ผูค้ า้ รถยนต์ท่ีผา่ นอนุ มตั ิ

องค์กรและบริษทั ต่า งๆ

บุ คคลที่ตดิ ต่อโดยตรง

มีค วามประสงค์ ทาเช่าซื้ อ

เจ้า หน้ า ที่สนิ เชือ่

จ่ายเช็ค ชาระค่ าสิน ค้ า
(และราคา commision)

รวบรวมเอกสารและ วิเคราะห์เบื้องต้ น

3. ขันตอนการพิ
้
จารณาคุ ณ สมบัติ
และคัดเลือกลูกค้า

แผนกวิเคราะห์เครดิต
และตรวจสอบ

4. ขันตอนการอนุ
้
มตั ิสนิ เชื่อ

พิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชือ่

ปฏิเสธ

ผ่ านตามเกณฑ์

อนุ ม ัติ

5. ขันตอนหลั
้
ง ผ่านกระบวนการ
อนุ มตั ิสนิ เชื่อ

ผ่า นกระบวนการสิน เชือ่

1. ประเมิน ค่ าใช้จา่ ย
2. ป้ อนข้อมู ลเข้าระบบ computer ออกเลขสัญญา

บริษทั ประกัน ภัย

สิน เชือแจ้
่ ง

แจ้งออกเช็ค เช่าซื้ อให้
เจ้าของกรรมสิท ธิ ์

แผนกการเงิน
เจ้า หน้ า ที่เก็บ เงิน

6. ขันตอนการช
้
าระเงินของลูกค้า

แผนกสัญ ญาประกัน ภัย
1. ออกหนั งสือสัญญาเช่าซื้ อ
2. บริก ารต่ อประกั น ภัยตลอดอายุ
3. บริก ารเรือ่ งเกี่ ยวกั บ ทะเบียนรถ

ลูกค้า ได้ร ับ อนุ มตั ิ
ชาระค่ างวดและบริก ารต่ าง ๆ

7. ขันตอนการควบคุ
้
มลูกหนี้
ตามระเบียบ สคบ.

ลูกค้า โอนกรรมสิท ธิ
ลูกค้า ชาระปกติ

ลูกค้า ผิดนั ดชาระ

ชาระเงิน ครบ

ค้ าง 1 - 3 งวด

แผนกติดตาม

แจ้ง โอนกรรมสิท ธิ
จัดทาบัน ทึกประวัติ

ชาระค่ างวด

ค้ างเกิ น 3 งวด

แผนกเร่ ง รัดหนี้ สนิ
และกฎหมาย

8. ขันตอนการประมู
้
ล
ทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ได้

ชาระค่ างวด
ฟ้องร้องคดี แพ่งและอาญา (กรณี จาเป็ น)
บังคั บ คดี และดาเนิ น การยึด ทรัพย์
จัด ทา BLACK LIST ภายใน

ประมูลทรัพย์สนิ
โอนกรรมสิท ธิ

ผูท้ ่ีชนะการประมูล

การปฏิบ ัติ งานปกติ

ลูก ค้ าโอนกรรมสิท ธิ

การปฏิเสธ

ลูก ค้ าผิ ด นั ด ชาระ

การปฏิบ ัติ งานที่ม ีเงิน เข้าเกี่ ยวข้อง
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ทาการสืบ ทรัพย์ต่ อ
ในกรณี ห ัก หนี้ สนิ ไม่ พอ
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เนื่องจากการดาเนินธุรกิจการเช่าซื้อและเช่าการเงินจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองและกลุ่มลูกค้า
บุ คคลรายย่อย ดังนั้น บริ ษทั จึ งจาเป็ นจะต้องมี ข้ นั ตอนในการพิจารณาตรวจสอบผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ และขั้นตอนการ
พิจารณาปล่อยสิ นเชื่อแก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จาหน่ ายรถยนต์ เบือ้ งต้ น
บริ ษทั จัดให้มีข้ นั ตอนในการพิจารณาและตรวจสอบผูค้ า้ รถยนต์ เพื่อดาเนิ นการอนุ มตั ิ ผูค้ า้ รถยนต์ โดยมี การ
ปฏิบตั ิงานดังนี้
1. เจ้า หน้า ที่ สิ น เชื่ อ ท าการขยายตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ โดยมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑลและสาขาต่างจังหวัด
1.1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสารวจผูค้ า้ รถยนต์ พร้อมทั้งทาประวัติของผูค้ า้ และผลงานที่ผ่านมาว่ามีความชานาญ
เชี่ยวชาญ และเป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรมต่ออาชีพหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ ชนิ ดของรถยนต์ มีอายุของรถยนต์ว่าเป็ นรถที่ ตรงกับเป้ าหมายที่ ทางบริ ษทั
ต้องการคือเป็ นรถที่ไม่เกิดอุบตั ิเหตุหนักอายุไม่เกิน 10 ปี เป็ นรถเก๋ ง หรื อรถบรรทุกเล็ก (Pick up)
1.3 ผูค้ า้ มีสถานที่คา้ ขายและอยูใ่ นพื้นที่ทาการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรื อไม่ เช่น เป็ นตลาดรถยนต์
ที่มีการขึ้นป้ ายโฆษณา หรื อเปิ ดเป็ นสถานที่ซ่ ึงใช้กบั รถยนต์เท่านั้น
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อทาคาขอเปิ ดตลาดตามใบคาขอที่ทางบริ ษทั จัดไว้เพื่อจัดทาประวัติต่างๆตามข้อ 1 ส่ งให้ผชู ้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่อตรวจสอบและอนุมตั ิในเบื้องต้น
3. ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่ อออกสารวจตลาดและนัดพบกับผูค้ า้ ตามสถานที่ คา้ รถยนต์หรื อ
ตลาดนัดรถยนต์เพื่อตรวจสอบ และทาความเข้าใจกับผูค้ า้ ถึงเรื่ องเงื่อนไขการปฏิบตั ิงานจริ ง และวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั
4. กรณี อนุมตั ิจะส่งเรื่ องต่อไปเปิ ดทาใบระบบการเงิน และส่งเรื่ องต่อให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ง
5. จัดเก็บประวัติผคู ้ า้ ตามพื้นที่และเจ้าหน้าที่การตลาดที่รับผิดชอบ
2) ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบือ้ งต้ น
เมื่ อเจ้าหน้าที่ การตลาดได้รับการติ ดต่อจากผูจ้ าหน่ ายรถยนต์หรื อลูกค้า เจ้าหน้าที่ จะต้องทาการตรวจดู สภาพ
รถยนต์ ประเมินราคารถยนต์ และกาหนดยอดจัดเช่าซื้อ พร้อมทั้งให้คาอธิบายรู ปแบบการทาสัญญาและเงื่อนไขในการเช่า
ซื้ อให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ การตลาดต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ จาเป็ นของ
ลูกค้าและผูค้ ้ าประกัน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกเครดิตและตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าและผูค้ ้ าประกันต่อไป
3) ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละคัดเลือกลูกค้ า
เจ้าหน้าที่ แผนกเครดิ ตและตรวจสอบทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานเอกสารทั้งหมด เช่ น
เอกสารสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบี ยนบ้าน และสาเนาสมุดบัญชี ธนาคารที่ แสดงประวัติการเงิ นย้อนหลัง 2 -3 ปี
พร้อมทั้งต้องถ่ายรู ปรถยนต์ ถ่ายรู ปภาพภายในห้องโดยสาร และห้องเครื่ องด้วย รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต (Credit Rating)
และพิจารณาความน่าเชื่อถือความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จะต้อง
ออกรายงานการตรวจสอบเพื่อให้ประกอบการอนุมตั ิพร้อมกับเสนอคาแนะนาแก่ผมู ้ ีอานาจอนุมตั ิต่อไป
ดังนั้นก่อนการพิจารณาอนุ มติให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิการดูแลการให้สินเชื่ อที่
รัดกุมและมีประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและคัดเลือกลูกค้าดังต่อไปนี้
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นโยบายเบื้องต้นในการคัดเลือกลูกค้า ณ ปั จจุบนั ได้แก่
1) ลูกค้าซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจหรื อผูม้ ีรายได้ประจา และประสงค์จะกูซ้ ้ื อรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิ ชย์ หรื อเพื่อ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2) ลูกค้าซึ่งเป็ นผูม้ ีรายได้ประจาต่อเดือนไม่ต่ากว่า 2 เท่าของค่างวดที่ตอ้ งชาระ
ระบบวิเคราะห์และให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring) ซึ่ งเป็ นการให้คะแนนตามข้อมูลที่ได้รับ
จากลูกค้า และบริ ษทั จะรั บมาพิจารณาโดยเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลของลูกค้าที่ มีสถานะใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งจะทาให้ทราบ
ความสามารถในการชาระหนี้ต่อบริ ษทั ได้ตรงเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1) โดยพิจารณาจากอาชีพ เช่นอาชีพแพทย์ หรื อวิศวกร รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูพ้ ิพากษา เป็ นต้น ซึ่ ง
จะได้รับคะแนนสูงสุด
2) โดยพิจารณาจากประวัติการชาระเงินของผูก้ ู้ เช่น ประวัติการชาระบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ รายได้ต่อ
เดือนกับภาระที่ ตอ้ งแบกรับ สอบถามจานวนบัตรเครดิตและจานวนบัญชีเงิ นฝาก/บัญชีเงินกระแสรายวันที่
เปิ ดใช้ว่ามีมากอย่างไร หากมีมากเกิ นไปอาจส่ งผลกระทบต่อคะแนนความน่ าเชื่ อถือ และปริ มาณหนี้ คา้ ง
ชาระต่างๆกับสถาบันทางการเงิน
3) โดยพิจารณาจากรถยนต์ที่ลูกค้าประสงค์จะกูย้ ืม หากเป็ นรถยนต์มือสองญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า หรื อฮอนด้า จะ
ได้รับคะแนนสูงสุดเช่นกัน เนื่องจากเป็ นที่นิยมและมีสภาพคล่องในการขายในตลาดรถมือสอง
4) หากผูก้ วู้ างแผนที่จะวางเงินดาวน์สูง จะได้รับคะแนนสูงสุด
5) โดยพิจารณาไปที่ผคู ้ ้ าประกัน ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชาระหนี้แทน
หลังจากทาการวิเคราะห์ลูกค้า ฝ่ ายวิเคราะห์เครดิตและตรวจสอบจะทารายงานการวิเคราะห์ (Reporting) สาหรับ
ลูกค้าแต่ละรายถึงความน่ าเชื่ อถือของลูกค้า และความสามารถในการชาระหนี้ ต่อบริ ษทั ได้ตรงเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยูก่ บั รายได้และความสามารถในการผ่อนชาระ ยี่ห้อของรถ รุ่ นของรถ
และปี ของรถ เช่น อายุของรถยนต์ในปี ใหม่ๆ จะได้อายุการผ่อนในระยะยาวกว่ารถปี เก่าๆ
4) ขั้นตอนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้
วงเงินสิ นเชื่อ (บาท) ต่อคัน

ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ

ไม่เกิน 500,000 บาท

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่ อหรื อผูจ้ ดั การสาขาลงนามในเอกสารที่ผ่าน
การเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจสิ นเชื่อลงนามในเอกสารที่
ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุ รกิจสิ นเชื่ อลงนามในเอกสารที่
ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การสายงานธุ ร กิ จ สิ นเชื่ อ ร่ วมกั บ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุ รกิจสิ นเชื่อลงนามในเอกสารที่ผ่าน
การเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
กรรมการผูจ้ ดั การลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ าย
วิเคราะห์เครดิต

ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท
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วงเงินสิ นเชื่อ (บาท) ต่อคัน

ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุ รกิจสิ นเชื่อหรื อรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายงานธุ รกิ จสิ นเชื่ อร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การลงนาม
ในเอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
ประธานกรรมการลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ าย
วิเคราะห์เครดิต
กรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกับประธานกรรมการลงนามในเอกสารที่
ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
มติคณะกรรมการบริ หารอนุ มตั ิเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต
มติคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์เครดิต

ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ไม่เกิน 25,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ไม่จากัดวงเงิน

5) ขั้นตอนหลังผ่านกระบวนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
เมื่อมีการอนุมตั ิสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการสิ นเชื่อจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและผูค้ ้ าประกัน
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั เพื่อเป็ นหลักฐานให้ฝ่ายต่าง ๆ ติดตามดูแลลูกค้าต่อไป รวมทั้งรับผิดชอบดูแลเรื่ องความ
ครบถ้วนของเอกสาร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งทาประกันรถยนต์เพื่อคุม้ ครองรถยนต์ดว้ ย
6) ขั้นตอนการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาประกันภัยจะทาการออกหนังสื อสัญญาเช่าซื้ อและหนังสื อสัญญาเช่าการเงินให้แก่ลูกค้า และ
ผูค้ ้ าประกันได้ลงลายมือชื่ อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้ อกับบริ ษทั เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะจัดเตรี ยมเรื่ องการชาระเงิ น
ให้กบั ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ พร้อมทั้งจัดให้ลูกค้ามีการประกันภัยรถยนต์ที่คุม้ ครองทันทีที่มีการส่ งมอบรถยนต์ให้กบั ลูกค้า
โดยมีบริ ษทั เป็ นผูร้ ับประโยชน์ นอกจากนั้นบริ ษทั จะให้บริ การต่ออายุกรมธรรม์ และให้การดูแลบริ การลูกค้าในเรื่ องงาน
ทะเบียนรถยนต์ ตลอดระยะเวลาที่ยงั มีการผ่อนชาระกับบริ ษทั ฝ่ ายการเงินจะดูแลลูกค้าในส่วนการรับชาระค่างวดตามอายุ
สัญญาเช่ าซื้ อ โดยลูกค้าสามารถผ่อนชาระค่างวดได้หลายวิธี เช่น การชาระค่างวดผ่านธนาคาร ชาระโดยเช็คลงวันที่
ล่วงหน้า หรื อทางธนาณัติ ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ทาการปรับปรุ งวิธีการชาระค่างวดของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้เข้าร่ วมกับธนาคาร
ชั้นนาในการที่ ลู กค้าสามารถช าระค่า งวดผ่า นธนาคารแบบ on-line เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แ ก่ ลูกค้า และใน
ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดเก็บค่างวด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนภาระการตรวจสอบของฝ่ ายการเงิน
เมื่อลูกค้าได้ผ่อนชาระค่างวดครบถ้วนแล้ว จะส่ งต่อให้แผนกแจ้งโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อจัดการโอนกรรมสิ ทธิ์ และ
จัดทาบันทึกประวัติของลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้ามีการโอนสิ ทธิ์ให้ผเู ้ ช่าซื้อรายใหม่ จะต้องเริ่ มพิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ช่าซื้ อและ
คุณสมบัติผคู ้ ้ าประกันใหม่
7) ขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ
ในกรณี ลูกค้าผิดสัญญาค้างชาระค่างวด บริ ษทั จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สินปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
- กรณี ผิดนัดชาระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่ งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและทวง
ถามลูกค้า ทั้งนี้บริ ษทั จะเริ่ มคิดเบี้ยปรับทันที่เมื่อผิดนัดชาระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเป็ นไปตามที่สานักงาน
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คณะกรรมการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) กาหนด (ส.ค.บ กาหนดไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ ย MRR ของ
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี )
- กรณี ผิดนัดชาระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมายเตือนเพื่อเร่ งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบ ติดตาม
ทวงถามลูกค้า และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคาเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า
- กรณี ผิดนัดชาระ 3 งวดขึ้นไป ทารายงานส่ งให้ฝ่ายเร่ งรัดหนี้ สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ โดยให้เวลาอีก 30
วัน เมื่อครบกาหนดระยะเวลา ลูกค้าไม่มาติดต่อบริ ษทั จะดาเนิ นการเร่ งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริ ษทั ไม่
สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรื อในกรณี ที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่พอที่จะชาระหนี้ คงเหลือ
บริ ษทั จะดาเนิ นการทางกฎหมายกับลูกค้าและผูค้ ้ าประกันต่อไป โดยจะเป็ นการฟ้ องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้ คืน
มากที่ สุด นอกจากนี้ บริ ษทั จะต้องจัดทา black list เพื่อเป็ นข้อมูลในการให้สินเชื่ อเช่าซื้ อสาหรับลูกค้าราย
ดังกล่าวต่อไป
สาหรับสัญญาเช่าซื้อที่ทาขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2543 ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของสานักงานคณะกรรมการการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) นั้น มีขอ้ กาหนดให้บริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการให้เช่าซื้ อรถยนต์ทุกราย หากนารถออกประมูล
ขายได้ราคาเกินกว่าจานวนหนี้ คงค้างตามสัญญา จะต้องคืนเงินส่ วนเกินให้กบั ผูเ้ ช่าซื้ อ ในทางกลับกันหากมีส่วนขาดทุน
ผูเ้ ช่าซื้อก็ตอ้ งชาระคืนเป็ นค่าเสี ยหายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าซื้อ
8) ขั้นตอนการประมูลรถยนต์ ทยี่ ดึ ได้
เมื่อมีการยึดรถยนต์คืนมาแล้ว บริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้ามาปิ ดบัญชีภายในเวลาที่กาหนด ถ้าลูกค้าไม่มาติดต่อตามเวลา
ที่กาหนดไว้ บริ ษทั จะนารถยนต์ดงั กล่าวไปประมูลขายต่อสาธารณชน โดยบริ ษทั จะทาการปิ ดประกาศจาหน่ายรถยนต์ที่
ยึดได้ ณ ที่ ทาการของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งจาหน่ายรถยนต์ที่ได้ยึดคืนมาต่อผูจ้ าหน่ายรถยนต์มือสองที่มีความประสงค์ที่จะ
ซื้ อ โดยผูเ้ ข้าร่ วมประมูล สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ป ระมูล ตามสถานที่ และเวลาที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นประกาศ
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลจะต้องยื่นซองประมูลที่ ที่ทาการของบริ ษทั ผูใ้ ห้ราคาเสนอซื้ อสู งสุ ดถือเป็ นผูช้ นะการประมูลจะได้รับ
โอนกรรมสิ ทธิ์
การประมูลขายรถยึดของบริ ษทั จะมีแผนกสิ นเชื่อเป็ นผูก้ าหนดราคากลางที่ใช้เป็ นฐานในการพิจารณาประมูลขาย
ทุกครั้ง และต้องรายงานการประมูลขายให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การทราบทุกครั้ง
3.3.3 การให้ ก้ ยู มื ผ่านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เงินให้กยู้ มื
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีเงินให้กยู้ มื เงินผ่านผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3.3.4 เงินลงทุน
บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดกาไรเพิ่มพูน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนในปี 2536
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 240,381 บาท ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว
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4.

การวิจยั และพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ.11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้ ”

ส่วนที่ 1 หน้า 26

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

5. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าซื้อ แยกตามประเภทลู กหนี้และระยะเวลาการชาระคืน : แสดงเงิ นให้กู้ยืมคงค้าง แยกตาม
ประเภทลูกหนี้และระยะเวลาการชาระคืนหลังหักดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี (ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ)
31/12/2553
31/12/2554
31/12/2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ลูกหนี้เช่าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
3,748.61
39.64
3,753.66
30.38
3,461.54
18.21
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
5,708.03
60.36
8,601.89
69.62 15,549.01
81.79
รวม
9,456.64
100.00 12,355.55
100.00 19,010.54
100.00
จานวนงวดที่ให้สินเชื่อ
- 12 งวด
35.94
0.38
23.43
0.19
164.20
0.86
- 18 งวด
25.53
0.27
55.85
0.45
62.23
0.33
- 24 งวด
403.80
4.27
480.75
3.89
685.06
3.60
- 30 งวด
34.98
0.37
35.58
0.29
87.74
0.46
- 36 งวด
1,205.72
12.75
1,420.54
11.50
2,047.92
10.77
- 42 งวด
36.88
0.39
24.63
0.20
39.68
0.21
- 48 งวด
3,759.96
39.76
5,040.96
40.80
9,035.41
47.53
- 54 งวด
28.37
0.30
31.28
0.25
24.81
0.13
- 60 งวด
3,769.42
39.86
4,808.03
38.91
6,403.85
33.69
- 66 งวด
8.51
0.09
11.45
0.09
7.86
0.04
- 72 งวด
144.69
1.53
421
3.41
450.19
2.37
- 84 งวด
2.84
0.03
2.05
0.02
1.60
0.01
รวม
9,456.64
100.00 12,355.55
100.00 19,010.54
100.00
หมายเหตุ : บริ ษทั ได้นาหนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารโอนรถและต้นฉบับสัญญาเช่าซื้ อ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ทากับลูกหนี้ บางส่ วนไป
ค้ าประกันเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีมูลค่ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 เป็ นจานวน 9,561.26 ล้านบาท
และ 10,851 ล้านบาท ตามลาดับ

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ แยกตามอายุหนีท้ ี่ค้างชาระ (Aging) : แสดงให้เห็นลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 2554 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระหักดอกผลเช่าซื้อ และหักหลักประกันได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด**

จานวนราย

15,039
2,775
2,323
204

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกผลเช่ าซื้อ
ดอกผลเช่ าซื้อ
และหลักประกัน
พันบาท
พันบาท

1.00%
1.00%
2.00%
20.00%
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ค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ
พันบาท

7,120,980

527,956

5,280

1,150,956

78,200

782

875,447

46,747

935

109,118

109,118

21,823
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ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
รวม

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด**
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้ ****
รวม

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

64
258
123

50.00%
100.00%
1-100.00%

20,786

จานวนราย

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ

17,028
3,540
3,781
531
148
225

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

79

1-100.00%

37,270

18,635

117,880

117,880

117,880

44,988

44,988

44,988

9,456,639

962,159

210,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกผลเช่ าซื้อ
ดอกผลเช่ าซื้อ
และหลักประกัน
พันบาท
พันบาท
8,747,857
692,060
1,559,813
116,858
1,581,599
114,038
224,791
224,791
82,759
82,759
123,003
123,003
35,733

25,332

จานวนราย

37,270

12,355,555

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด**
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้ ****

25,104
4,756
3,575
365
126
341

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

49

1-100.00%

รวม

34,316

19,010,545
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พันบาท
6,921
1,169
2,281
44,958
41,379
123,003

35,733

35,733

1,389,242

48,276
303,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกผลเช่ าซื้อ
ดอกผลเช่ าซื้อ
และหลักประกัน
พันบาท
พันบาท
14,497,278
1,379,162
2,465,905
228,661
1,609,863
114,705
183,945
183,945
49,952
49,952
185,847
185,847
17,755

ค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

ค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ
พันบาท
13,792
2,287
2,294
36,789
24,976
185,847

17,755

17,755

2,160,027

68,276
352,016

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:

(*) การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ คา้ งชาระ 7 งวด ขึ้นไป และลูกหนี้ ตามสัญญาประเภทประนี ประนอมยอมความ-กฎหมายไม่หัก
หลักประกัน
(**) ปี 2553 เปลี่ยนวิธีการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคานวณจากยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช่าซื้อไม่หกั หลักประกัน
(***) สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ ผ่อนชาระ (ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ที่ศาลตัดสิ นคดี แล้วและผ่อนชาระต่อตามคา
พิพากษาของศาล) ในตารางแสดงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหัวข้อย่อย “นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ” ในหน้าที่ 29
(****) ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตราปกติ

นโยบายการรับรู้รายได้
นโยบายการรับรู ้รายได้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงินตามเกณฑ์คงค้างดังนี้
- สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู ้รายได้โดยวิธีผลรวมจานวนตัวเลข
- สัญญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู ้รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective interest method)
บริ ษทั ฯหยุดรับรู ้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อลูกหนี้คา้ งชาระค่างวดเกินกาหนด 3 งวดนับจากวันครบกาหนดชาระ การ
บันทึ กรายได้ดอกเบี้ ยรั บหลังจากนั้น จะบันทึ กตามเกณฑ์เงิ นสดจนกว่าจะได้รับชาระหนี้ ที่คา้ งเกิ นกาหนดชาระ
ดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบี้ยที่ผจู ้ าหน่ายรถยนต์ให้กบั ลูกค้า ซึ่งจะทยอยรับรู ้รายได้
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ
นโยบายการตั้งสารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หกั หลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หกั หลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
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บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
สภาพบัญชีลูกหนี้

อัตราการสารองหนีส้ ู ญ (%)

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี และหลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คา้ งชาระ 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 4 - 6 งวด
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้คา้ งชาระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 12 งวด
ลูกหนีต้ ามสัญญาประนีประนอมยอมความ – กฎหมาย
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คา้ งชาระ 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 4 - 6 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 12 งวด

1
2
20
50
100

1
2
20
50
100

การเปลีย่ นแปลงของค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
2553
2554
2555
ยอดต้นงวด
179,066,880
210,400,368
303,805,705
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
40,346,202
126,085,336
81,236,914
หนี้สูญได้รับคืน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
(9,012,714)
(32,679,999)
(32,852,309)
อื่นๆ*
ยอดปลายงวด
210,400,368
303,805,705
352,190,310
นโยบายการตัดหนีส้ ู ญ
บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคาพิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ และผูค้ ้ าประกันชาระหนี้ ให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรื อบังคับคดี ให้เป็ นไปตามคาพิพากษาได้ การตัดจาหน่ ายลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญจะ
นาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น
โดยในปี 2553 2554 และ 2555 บริ ษทั จึงพิจารณาตัดหนี้ สูญตามสัญญาเช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความ-กฎหมายจานวน 9.01 ล้านบาท 32.67 ล้านบาท และ 32.85 ล้านบาท ตามลาดับ
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บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

5.2 ทรัพย์ สิน (รถยึด) รอการขาย
ในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่า นมาสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิ จ มี อตั ราการขยายตัวอย่า งต่อเนื่ องประกอบกับการที่ เน้น
กระบวนการบริ หารจัดการลูกหนี้ โดยดูแลและติ ดตามลูกหนี้ อย่างใกล้ชิด ส่ งผลให้ปริ มาณรถยึด ของบริ ษทั มีจานวนลด
น้อยลง โดยในปี 2553 2554 และ 2555 บริ ษทั มีทรัพย์สินรอการขายจานวน 209 คัน 245 คันและ 370 คันตามลาดับ คิดเป็ น
มูลค่า 149.38 ล้านบาท 98.73 ล้านบาทและ 157.85 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจานวนลูกหนีท้ ้งั หมด
ปี

2553
2554
2555

จานวน
รถยึด
(คัน)

มูลค่ า
ทรัพย์สิน*
(ล้านบาท)

จานวนลูกหนี้
ทั้งหมด
(จานวนสัญญา/ คัน)

จานวนรถยึด/
จานวนลูกหนี้
ทั้งหมด
(ร้ อยละ)

จานวน
รถยึดที่
จาหน่ ายไป
(คัน)

ยอดคงเหลือ
ของจานวน
รถยึด
(คัน)

จานวนรถยึด
คงเหลือ/จานวน
รถยึดที่จาหน่ าย
(ร้ อยละ)

209
245
370

149.38
98.73
157.85

20,786
25,332
34,316

1.01
0.97
1.08

216
231
337

18
32
65

8.33
13.85
19.29

หมายเหตุ : * มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลที่ยงั ไม่รับรู ้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพย์ สินทีย่ ดึ คืนและจาหน่ ายไป

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2553
มูลค่ าทรัพย์สินที่จาหน่ ายไป
(ล้านบาท)

97
119
216

58.03
56.11
114.14

50.75
46.16
96.91

(7.28)
(9.95)
(17.23)

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2554
มูลค่ าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)

106
125
231

77.25
49.45
127.00

65.39
44.09
109.48

(11.86)
(5.66)
(17.52)

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2555
มูลค่ าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)

145
192
337

74.15
77.31
151.46

61.83
69.63
131.46

(12.32)
(7.68)
(20.00)

หมายเหตุ : *มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลที่ยงั ไม่รับรู ้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ
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กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

5.3 เงินลงทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 2554 และ 2555 บริ ษ ัท มี เ งิ น ลงทุ น ระยะยาวกับ กองทุ น รวมก าไรเพิ่ ม พูน โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

กองทุนรวมกาไรเพิ่มพูน

ประเภท

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

หมายเหตุ : * บริ ษทั ไม่ได้มีการบันทึกเงินลงทุน โดยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ยในงบการเงิน
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มูลค่ าเงินลงทุน*
(บาท)
ราคาทุน
มูลค่ าตามบัญชี
300,000
217,461
300,000
188,697
300,000
240,381

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

5.4 ทีด่ นิ รอการขาย
บริ ษทั มีที่ดินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
2553
2554
2555

ที่ดินเปล่า เขตขุมทอง (ทับยาว) อาเภอลาดกระบัง กทม.
พื้นที่ 17- 2-25 ไร่ *
หมายเหตุ:

19,326,498

19,326,498

19,326,498

(*) เดิ ม ที่ ดิ น รอการขายของบริ ษัท ดั ง กล่ า วมี ข นาดพื้ น ที่ เ ท่ า กั บ 21-3-81 ไร่ แต่ ไ ด้ มี ก ารเวนคื น ที่ ดิ น ให้ กับ ราชการจ านวน 372
ตารางวา พื้ น ที่ ข องที่ ดิ น จึ ง มี ย อดคงเหลื อ เท่ า กับ 21-0-9 ไร่ ดั ง นั้ น ในการบัน ทึ ก บัญ ชี จึ ง เกิ ด ผลขาดทุ น จากการเวนคื น ที่ ดิ น จ านวน
ดังกล่าวนั้นเท่ากับ 1,023,410 บาท ในปี 2547
(**) ระหว่างปี 2553 บริ ษทั ได้ทาการโอนที่ดินบางส่วนจานวน 3,807,526 บาทไปเป็ นที่ดินเพื่อสร้างที่จอดรถยึดของบริ ษทั

5.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องทรั พ ย์สิ น ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น งานประเภท ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ - สุ ท ธิ ของบริ ษ ัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงไว้ในตาราง ต่อไปนี้
รายการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
1. ที่ดิน
3,248,550
- ที่ดินอาคารชุดสิ นสาธรทาวเวอร์
3,807,526
- ที่ดินสร้างที่จอดรถยึด อาเภอลาดกระบัง กทม. (3-1- 84 ไร่ )
2,082,460
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
202,012
2. อาคารระหว่างก่อสร้าง
3. ห้องชุดสานักงาน
4,106,987
- อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP เลขที่ 77/35-36 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 561.74 ตารางเมตร
16,801,378
- อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 77/48-49 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 592.78 ตารางเมตร
1,108,840
4. ส่วนปรับปรุ งและติดตั้งห้องชุด
425,063
5. เครื่ องตกแต่งสานักงาน
3,157,363
6. เครื่ องใช้สานักงานและอุปกรณ์สานักงาน
12,134,093
7. ยานพาหนะ
47,074,273
รวม
5.6 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
12,893,200
(6,846,710)
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
6,046,490
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6. โครงการในอนาคต
“ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น ที่ ทจ.11/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีการรายงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้ ”
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7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สู งกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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8. โครงสร้ างเงินทุน
8.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 5 กันยายน 2549 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนและชาระแล้ว 666,524,480 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
666,524,480 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และบริ ษ ัท มี หุ้น ทุ น ซื้ อ คื น จ านวน 1,300,000 หุ ้ น เป็ นราคาทั้ง สิ้ น
1,837,978 บาท ซึ่ ง เกิ ด จากการซื้ อ หุ ้ น คื น ในช่ ว งวัน ที่ 26 เมษายน 2548 ถึ ง วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยบริ ษ ัท มี
วัตถุประสงค์ของการซื้อหุน้ คืนเพื่อช่วยบริ หารทางการเงินและมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน
3 ปี ดังนั้นบริ ษทั มีจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 400,224,480 หุ ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่
3 เมษายน 2549 บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญที่ ซ้ื อคื นในโครงการจานวน 1,300,000 หุ ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยบริ ษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์การจาหน่ายหุ ้นตามราคาตลาด ซึ่ งไม่ต่ากว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทาการ
ซื้อขายล่าสุด ดังนั้น บริ ษทั มีจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงคงเดิมซึ่งเท่ากับ 666,524,480 หุน้ ในปั จจุบนั
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ยังคงมติเดิมของที่
ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2548 เมื่ อ วัน ที่ 15 ตุ ล าคม 2548 กล่ า วคื อ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก
500,000,000 บาท เป็ น 986,000,000 บาท หรื อเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 486,000,000 บาท โดยเป็ นหุ ้นสามัญจานวน
486,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท แต่ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียด
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั เพื่อออกและเสนอ
ขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมและ ธ. นครหลวงไทย รวมทั้งมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) โดยมติเดิมมี
รายละเอียดดังนี้คือ
(1) อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 125,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ ้นละ
1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีอตั ราการจองซื้อ 4 หุ ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
(2) อนุ มตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
สามัญ เดิ ม ของบริ ษ ัท ฯตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ที่ จ องซื้ อ หุ ้ น สามัญ ใหม่ ต ามข้อ (1) โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า จ านวน
125,000,000 หน่วย
(3) อนุมตั ิให้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจานวน 150,000,000 หุ ้น พร้อมกับให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด หรื อนักลงทุน
ประเภทสถาบัน (Private Placement)
(4) อนุ มตั ิให้ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
จานวน 11,000,000 หุ ้น โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
โดยมติให้แก้ไขไขรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 265,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ จานวน 265,000,000 หุ ้น เพื่อการออกหุ ้นเพิ่ม
ทุนเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 132,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 132,500,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 80,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 80,500,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Issue)
(4) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 8,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 8,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
8.1.1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้ งที่ 1 ชุ ดที่ 1 ถึง 3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W 2”), (“THANIW 3”)
บริ ษทั ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1
ถึง 3 จานวนทั้งหมด 200 ล้านหน่วยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2546 ในอัตราส่วนหุน้ สามัญ 3 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั 3 ชุด จานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชุดที่ 1 จานวน 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 จานวน 0.6 หน่วย และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 3 จานวน 0.4 หน่วย
ประเภทเรี ยกใช้สิทธิ ได้ก่อนกาหนด ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ ้น ทาให้บริ ษทั เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุ ดที่ 1 ถึง 3
จานวนใบสาคัญ
จานวน
จานวนใบสาคัญ
จานวน
แสดงสิ ทธิที่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดง
แสดงสิ ทธิที่ผถู้ ือ ใบสาคัญแสดง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ลาดับที่
สิ ทธิที่ออกและ
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ณ สิ้ นสุ ด
ครั้งที่ 1 จานวน 3 ชุด*
ได้รับการจัดสรร
เสนอขาย
สิ ทธิได้มาใช้สิทธิ
วันที่ 20
ตามสัดส่ วน
(หน่วย)
ตุลาคม 2551
(หน่วย)
1.
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญครั้งที่
100,000,000
99,997,931
99,688,065
0.00**
1 ชุดที่ 1 (“THANI-W 1”)
2.
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญครั้งที่
60,000,000
59,999,000
1,281,910***
0.00
1 ชุดที่ 2 (“THANI-W 2”)
3.
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญครั้งที่
40,000,000
39,998,931
554,671***
0.00
1 ชุดที่ 3 (“THANI-W 3”)
200,000,000
199,995,862
101,524,480
0.00
หมายเหตุ: (*) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ราชธานี สิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ชุด เป็ นประเภทเรี ยกใช้สิทธิ ได้
ก่อนกาหนดทั้งจานวน (Call Option) หากราคาปิ ดเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลา 15 วัน ทาการ
ติดต่อกัน สู งกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น
(**) ในช่ วงปลายปี 2546 ได้เกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าวกับ THANI-W1 คือ ราคาปิ ดเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษทั ในช่ วง
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน สู งกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าวได้ถูกเรี ยกให้ใช้สิทธิท้ งั จานวน ดังนั้น THANI-W1ได้พน้ สภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่
วันที่ 9 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป
(***) เป็ นการใช้สิทธิตามปกติ
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ทั้งนี้ ณ สิ้ นสุ ดเดือน ธันวาคม 2549 บริ ษทั มีผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้งที่ 1 มาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญทั้ง 3 ชุดดังกล่าว จานวนรวมกันทั้งสิ้ น 101,524,480 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรี ยก
ชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วอยูท่ ี่ 401,524,480 บาท และบริ ษทั
คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยงั ไม่ได้มา
ใช้สิทธิเป็ นจานวนรวมกันเท่ากับ 98,161,516 หน่วย
ในปี พ.ศ.2551 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 2 และ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) มาใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นสามัญ จานวน 166 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรี ยกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เสร็ จเมื่อวันที่ 3 พฤศจิ กายน พ.ศ.2551 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 หมดอายุเมื่ อวันที่ 17
ตุลาคม 2551
8.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 (“THANI-W4”)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั จะออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุ ดที่ 4 จานวน 213,000,000 หน่ วย ให้แก่ บุคคล
ดังต่อไปนี้
1) จานวน 80,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิใน
การซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้ 1.00 บาท จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ มี
รายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (จะได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหลังจากที่
ได้รับอนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยมีอตั ราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 5 หุ ้นต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษหุน้ ให้ปัดทิ้ง)
2) จานวน 132,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิ
ในการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ ้น จาหน่ายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั จานวน 265,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท โดยมี
อัตราส่ วนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 1 หน่วย (จะได้รับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติแก้ไขจานวนหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1 ชุ ด ที่ 2 และชุ ด ที่ 3 จากจ านวน
11,000,000 หุน้ เป็ นจานวน 8,000,000 หุน้
เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ นของบริ ษ ัท จานวน
150,000,000 หุ ้น พร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อ
เสนอขายให้ ธ. นครหลวงไทย และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขจานวนและราคาใช้
สิ ทธิของการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่และใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯที่เปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปนี้แทน
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 265,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ ้น
ละ 1.15 บาท รวม 304,750,000 บาทให้แก่ ธ. นครหลวงไทย พร้อมกับออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 132,500,000 หน่ วยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้
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ราคาที่เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามนิ ยามของ กลต.ที่
คานวณจากราคาปิ ดเฉลี่ ย ถ่ วงน้ า หนักของหุ ้น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ในช่ ว งเวลา 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน
(15 มิถุนายน 2549 ถึง 5 กรกฎาคม 2549) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่ งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
โดยราคาตลาดเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากับ 0.91 บาท
หาก ธ. นครหลวงไทยเข้าซื้อหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั แล้ว ธ. นครหลวง
ไทย อาจจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั สู งสุ ดอยู่ที่ร้อยละ 49.75 ของทุ นจดทะเบี ยนชาระแล้วซึ่ งอยู่ที่
799,024,480 บาท (ที่มา: 401,524,480 + 265,000,000 + 132,500,000 โดยรวมการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ธ. นครหลวงไทยได้รับสิ ทธิ ดงั กล่าว) ซึ่ งถึงจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิ จการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2549 ได้มีมติให้ ธ.
นครหลวงไทย ซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น
โดยมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ตกลงที่ จะ
ดาเนิ นการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ตามสัดส่ วนภายหลังการได้มาซึ่ ง
หลักทรัพย์ดงั กล่าว จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็ นการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษทั 2 ท่าน และแทนกรรมการคนใดที่ลาออก
อีก 2 ท่าน ทาให้มีสดั ส่วน กรรมการอิสระ : ตัวแทนของผูข้ อผ่อนผัน : กรรมการท่านอื่น เท่ากับ 3 : 4 : 3 และ
มีความประสงค์ ที่จะให้ความร่ วมมือและความสะดวกแก่ลูกค้าของบริ ษทั ในการใช้บริ การต่างๆ ของ ธ. นคร
หลวงไทย เช่น การชาระเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ บริ การด้านประกันภัย เป็ นต้น
ในปี พ.ศ.2552 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ จานวน
266,666 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และทาให้ทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วของบริ ษทั ที่ ได้รับการจดที่ กระทรวง
พาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และมีผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จานวน 155,802,594 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท และทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ
822,593,906 บาท โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 หมดอายุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ปี 2553
มีนาคม
ในปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ซ้ือหุน้ สามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
จากกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้
ใหญ่แทนธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีหุน้ บริ ษทั ร้อยละ 48.32 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยก
ชาระแล้ว และในปี เดียวกันนี้ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ทาเสนอซื้อหุน้ ทั้งหมด (Tender Offer)
ของบริ ษทั ซึ่งได้ซ้ือหุน้ เพิ่มเติมจานวน 215,000 หุน้ ทาให้ ณ สิ้นปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ถือหุน้ บริ ษทั ทั้งสิ้นร้อยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
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ณ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2554 บริ ษัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์จ ากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
904,853,296 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กบั ผู ้
ถื อหุ ้นเดิ ม ส่ งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั โดยถื อหุ ้นเป็ นจานวน
874,973,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
8.2 ผู้ถือหุ้น
ตารางรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน)
874,973,000
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
109,110,000
นายเจริ ญสุ ข กิจอิทธิ
49,949,622
นายสมชาติ โสตธิมยั
22,309,800
นางเนาวนารถ จามรมาน
18,000,000
นางวิลาวรรณ รุ่ งวัฒนโสภณ
8,500,000
นางวารุ ณี ชลคดีดารงกุล
7,020,000
นางศิริวงษ์ รุ่ งวัฒนโสภณ
6,928,020
นายพอพล อินทรวิชยั
6,398,500
นายพิชิต รักษาธรรมเจริ ญ
6,160,000
อื่นๆ
233,000,766
รวม
1,342,349,708
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุน้

8.3 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
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ร้ อยละ
65.18
8.13
3.72
1.66
1.34
0.63
0.52
0.52
0.48
0.46
17.36
100.00
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9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ
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คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยผู ้ท รงคุ ณวุฒิ ที่ มี คุ ณสมบัติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
3. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
กรรมการ
5. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
6. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
กรรมการ
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
8. ดร. ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ และนายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ ของที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดาเนิ นการ เช่น เรื่ องที่กฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้น
2. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแลการบริ หาร
การจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งคณะกรรมการ
ต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่ อนการดาเนิ นการ ได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติ ของที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซื้อขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั หรื อการรับโอนกิจการหรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น
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3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ งตามที่ เห็ นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้มี
อานาจหน้าที่ ควบคุม ดูแลกิจการของบริ ษทั ตามที่ คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ท้ งั นี้ ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของกรรมการผูน้ ้ นั ในอันที่ จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ใน
ฐานะกรรมการ
4. คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิผลโดยจัด
ให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบตั ิงานภายในเป็ นผูต้ ิดตามและดาเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.1.2 คณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดี ยวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังมี
บทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรื อมีขอ้ เสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
กรรมการอิสระมีท้ งั หมด จานวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จดั ประชุมเป็ นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระ
ด้วยกันโดยไม่มีผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่ เข้าข่ายอาจมี ความเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจมีความไม่เป็ นกลางเข้าร่ วม
ประชุ มก่ อนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อศึ กษารายละเอี ยดของวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ
ร่ วมกันกาหนดข้อเสนอแนะก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการและการดาเนิ นธุรกิจให้
เกิดการพัฒนาและมีประสิ ทธิภาพต่อองค์กรบริ ษทั และเกิดประโยชน์ต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษ ทั รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
ส่ วนที่ 1 หน้าที่ 43

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษาทาง การเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร. ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี

เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญ ชี สอบทานหรื อ ตรวจสอบรายการใด ๆ ที่ เห็ นว่าจ าเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญ ในระหว่า ง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี ค วามเหมาะสม และมี
ประสิ ทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปี ละอย่างน้อย 2 ครั้ง
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีน้ นั รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
5. พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิ ดรายการเกี่ ยวโยงหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นชอบด้วย เช่ น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิ นและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของ
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ผูบ้ ริ หาร ทบทวนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็ นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เหตุผลที่เชื่ อว่าผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- รายงานอื่ น ใดที่ เ ห็ น ว่า ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้ล งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึ งได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บัติงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแบ่ งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ผูต้ ิดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นการว่าจ้างบุคคลภายนอกโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บัติงานหลัก และกิ จกรรมทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตาม
แนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั
(Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการจึ งกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี ) และสารสนเทศ
ทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
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9.1.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายโกวิท
รุ่ งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
กรรมการบริ หาร
3. นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
กรรมการบริ หาร
4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยทัว่ ไปในนามของบริ ษทั และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. มี อ านาจในการจัด การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ัท ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ
หุน้ และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ทุกประการ
3. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการให้สินเชื่ อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่ ฝ่ายบริ หารยังไม่มีนโยบาย
กาหนดไว้ (Non-Policy Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝ่ายบริ หารยังไม่มีกาหนดไว้หรื อที่มิใช่เป็ นธุรกรรม
ปกติ (Buying & Selling of Non-Policy Assets) และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั หากเกินกว่าอานาจ และ/หรื อ
วงเงิ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ไ ว้ สาหรั บ นโยบายหรื อ การบริ ห ารงานบุ ค คล ซึ่ ง ครอบคลุ ม การว่า จ้า ง ก าหนดอัต ราค่ า จ้า ง
การโอน โยกย้าย การเลื่ อนตาแหน่ ง การพ้นจากการเป็ นพนักงาน การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้ นเงิ นเดื อน
ประจาปี ของบริ ษทั ตลอดจนการบริ หารงานบุคคล สามารถอนุมตั ิได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่ วงให้กับกรรมการคนหนึ่ งคนใด หรื อหลายคนในคณะกรรมการบริ หาร
หรื อบุคคลอื่นใดในการปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื อตามที่
คณะกรรมการบริ หารเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ หารกาหนด ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารอาจ
ยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอานาจที่ได้ให้ไว้กบั บุคคลที่ได้รับมอบอานาจช่วงนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิ บตั ิหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น
ให้แก่ คณะกรรมการบริ หารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้รายการที่ กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ที่มิใช่รายการธุรกิจปกติหรื อเป็ นตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริ หาร
ซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิการทารายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. พิ จ ารณากลั่น กรองก่ อ นน าเสนอขออนุ ม ัติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ นโยบายบริ ษ ัท เรื่ อ งที่ ห าก
ดาเนินการไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการบริ ษทั ที่วางไว้ และเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควรเสนออนุมตั ิเป็ นรายเรื่ อง หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้วางไว้ เช่น เรื่ องการอนุมตั ิ
สิ นเชื่อ เป็ นต้น
2. มีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิคาขอสิ นเชื่อ และคาขอปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ทุกประเภทของลูกหนี้ บริ ษทั ทั้ง
รายเดี่ยวและรายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. มีอานาจในการกาหนด และ/หรื อ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
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4. มี อ านาจในการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสภาพการจ้างงานพนัก งานเกี่ ย วกับ สวัส ดิ ก ารสิ ท ธิ ประโยชน์ ข อง
พนักงาน
5. มีอานาจในการพิจารณากลัน่ กรองเพื่อขออนุมตั ิการจ่ายเงิ นช่วยเหลือพิเศษ หรื อเงิ นโบนัสต่อคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมตั ิ
6. มีอานาจสัง่ การให้ฝ่ายจัดการดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และไม่ขดั ต่อกฎหมาย
7. มีอานาจในการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. มีอานาจในการอนุมตั ิค่าใช้จ่าย หรื อรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
9. ติดตามและประเมินการดาเนินงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริ ษทั กาหนดอย่างใกล้ชิด
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
10. พิจารณากลัน่ กรองวิเคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหน้าที่รับผิดชอบกลัน่ กรองแผนงาน และจัดทางบประมาณประจาปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี

เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Responsibilities)
- เสนอแนะนโยบายเกี่ ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ดั การ
- เสนอแนะรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาและการจ่ า ยค่ า ตอบแทนของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การ
- ก าหนดหลัก เกณฑ์ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผูจ้ ัด การ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนประจาปี
- พิ จารณาคัด เลื อ กและกลัน่ กรองบุ ค คลที่ มีคุ ณสมบัติ ที่จ ะได้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี )
- เสนอค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ดั การ ตาม
รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กาหนดไว้
- ทบทวนนโยบาย รู ปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ดั การ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
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9.1.6 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริ หารและประธานบริ ษทั
2.
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
3.
นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านการตลาด
4.
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานด้านบัญชีและการเงิน
5.
นางสาวราศรี ปลื้มภาณุภทั ร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านบัญชี
6.
นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านการเงิน
7.
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านตรวจสอบและติดตาม
นางสาวราศรี ปลื้มภาณุภทั ร ลาออกจากการเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านบัญชีบริ ษทั วันที่ 30 เมษายน 2555
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. มีอานาจแต่งตั้งและบริ หารงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิ ภาพของการจัดการ
ที่ดีและโปร่ งใส
3. มีอานาจพิจารณา กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
5. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
6. ติดตามและประเมินการดาเนิ นงานและประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่ คณะกรรมการกาหนด
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริ ษทั
ทั้งนี้การมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้ประธาน
กรรมการบริ หารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ ตนหรื อบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั รวมทั้งกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่ องดังกล่าว
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อประธานบริ หารได้มอบหมายซึ่ งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ สรุ ปประเด็นที่สาคัญไว้ดงั นี้
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม
2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั
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3. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึ ก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
4. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
อนึ่ง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ
ในหรื อเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อ รายการ
หรื อเรื่ องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทา
ขึ้นกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ในกรณี ดงั กล่าว รายการหรื อเรื่ องดังกล่าวจะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อขอความเห็น และนาเสนอคณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายที่ กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยที่ ใช้บงั คับกับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของ
บริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ
9.2 กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการและผูบ้ ริ หารมีข้ นั ตอนดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คือ ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนถือ ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่ งได้รับ
คะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้รั บ การเลื อ กตั้ง ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จ านวนกรรมการที่ พึ ง มี ห รื อ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการสรรหา
- ทาหน้าที่คดั เลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการใหม่ และสรรหาประธาน และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
- กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั ประธาน และกรรมการผูจ้ ดั การ
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ราชธานี ลิ สซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้อ นุ ม ัติแ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล อีกทั้งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
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- คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อ
ช่วยในการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั โดยที่ ประชุมคณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละองค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการ อย่างน้อยหนึ่ ง
คนมีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
นอกเหนื อจากคุ ณสมบัติแ ละองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยัง มี
คุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หวั ข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั ”)
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยในปี 2554 มีการประชุมจานวน
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็ นการประชุมตามวาระปกติท้ งั หมด ซึ่ งประชุมเรื่ องเกี่ยวกับ ความเหมาะสมและเพียงพอในการการ
จัดทารายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ น ให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแลให้การดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง และการพิจารณาความสมเหตุสมผล ความโปร่ งใสและการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการประชุม ทุกครั้ง เป็ นการ
ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมด้วย และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา โดยมีการจัดหนังสื อ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่ อนเข้าร่ วมประชุ ม ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคมปี 2555 มี การประชุ ม
คณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนเด
ค่าตอบแทน

นายวิรัตน์ ชินประพินพร
6/6
นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
5/6
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
6/6
นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
6/6
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
4/6
1/1
นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
4/6
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
6/6
ดร. ถกล นันธิราภากร
6/6
6/6
นายสุรพล สติมานนท์
6/6
4/6
นายวราวุธ วราภรณ์
6/6
6/6
1/1
นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
6/6
6/6
1/1
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
4/6
6/6
เลขานุการคณะกรรมการร่ วมเข้าประชุม
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
6/6
(เลขานุการกรรมการบริ ษทั )
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี
6/6
1/1
(เลขานุการกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน)

หมายเหตุ

คณะกรรมการ
บริ หาร
12/12
12/12
12/12

12/12

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้ น 1 ครั้ง ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารทั้งสิ้ น 12 ครั้ง ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- เลขานุการบริ ษทั ฯ / เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่ งทิ พย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผูจ้ ดั การสานักกรรมการ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ฯ
โดยมี น ายพลพี ร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และนายบุ ญ ชู วงศ์ภักดี เป็ นเลขานุ การ
กรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์
ที่เหมาะสม เป็ นผูร้ ับผิดชอบ และทาหน้าที่ เลขานุการบริ ษทั และคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริ ษทั มีการ
ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั และให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั
เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
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ขอบเขตหน้ าทีข่ องเลขานุการบริษัทฯ
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้
การปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. บันทึ กรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฎิ บตั ิตามมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ขอ้ มูลสารสนเทศทัว่ ไปแก่ผสู ้ นใจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิ จการที่ดี เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่ นที่ 20 และหลักสู ตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ น 6
จัดโดยสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริ ษทั ไทย
9.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับ
เดี ยวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่ สูงเพียง
พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ส่ วนค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และ
ผลการด าเนิ น งานของผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น โดยปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ค ณะอนุ ก รรมการก าหนดค่ า ตอบแทน แต่ มี
กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริ ษทั ประกอบการพิจารณา
ทั้ง นี้ ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ยัง ไม่ มี ค ณะอนุ ก รรมการก าหนดค่ า ตอบแทน อย่า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บัน การก าหนด
ค่าตอบแทนของบริ ษทั จะพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริ ษทั

9.3.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
บริ ษทั มีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ (สาหรับปี 2555)
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รายชื่อ

กรรมการ

นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ดร. ถกล
นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท์
นายวราวุธ วราภรณ์
นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
รวม

122,000
94,000
116,000
116,000
80,000
80,000
116,000
116,000
116,000
116,000
116,000
80,000
1,268,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
129,000
76,000
120,000
120,000
120,000
565,000

กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
22,000
22,000
25,000
69,000

กรรมการ
บริหาร
96,000
96,000
192,000

รวม (บาท)
122,000
94,000
116,000
212,000
102,000
80,000
212,000
245,000
192,000
258,000
261,000
200,000
2,094,000

** นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
* นายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ข. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
ค่าน้ ามันและโทรศัพท์
รวม
จานวนผูบ้ ริ หาร (ท่าน)

ปี 2555
15,048,400
246,000
15,654,400
7

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

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

9.3.2 ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
1. การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้
สิ ทธิพนักงานที่เข้าทางานกับบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
เงินสะสมส่วนของสมาชิก สะสมในอัตรา 5 % ของเงินเดือน
เงินสะสมส่วนของบริ ษทั บริ ษทั จะจ่ายสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยเป็ นของผูบ้ ริ หารดังนี้
เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ปี 2555
451,200
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9.4 การเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัท
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ที่ บริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ถือหุ ้นเกิ นกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่ มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั และมีอานาจควบคุมในเรื่ องการกาหนดนโยบายทางการเงิ นและการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั นั้น) มีรายการที่เป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อการได้มา
หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่บริ ษทั จะต้องขอความเห็นชอบของ
ผูถ้ ือหุ ้นในการตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ต้องมี
คะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย
9.5 การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเกี่ ยวกับการก ากับดู แลกิ จการ เนื่ องจากเห็ นว่าเป็ นสิ่ งที่ มี ความส าคัญและ
จ าเป็ นต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จให้ มี การเจริ ญเติ บโตที่ ย งั่ ยื น คณะกรรมการบริ ษ ัทมี ความมุ่ งมั่นและตั้งใจที่ จะปฏิ บัติ ตาม
หลักการดังกล่าว โดยได้กาหนดนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุ มและ
การตรวจสอบภายใน กากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นการตามนโยบายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของ
ผูถ้ ื อหุ ้น ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัทฯได้พิ จารณาทบทวน
ปรับปรุ งเนื้ อหาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี แนวปฏิ บตั ิ จริ ยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคมให้มีความ
สมบูรณ์ ตามระเบียบหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งแบ่งเป็ นหัวข้อหลัก 5 หมวด ได้แก่
1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงสิ ทธิในความเป็ นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้ทา
หน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงส่งเสริ ม
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้อขาย หรื อการโอนหุ ้น การมีส่วนแบ่งในกาไร
ของกิ จการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิ จการอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหุ ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่ วม
ประชุม และข้อมูลที่ เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่
ประชุ มและส่ งคาถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังตระหนักและให้ความสาคัญถึ งสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น
ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ ้น โดยเริ่ มจากกาหนดวัน
ประชุม ซึ่ งไม่ใช่วนั หยุดต่อเนื่ อง และวันนักขัตฤกษ์ และกาหนดสถานที่ประชุม ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก
บริ ษทั จึงจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2555 อาคารสิ นสาธร ชั้น 11 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุ งเทพฯ โดยมีรถไฟฟ้ าบีทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน
โดยบริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุ มพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุ มตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม 14 วันซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และเปิ ดเผยในเว็บไซด์ของบริ ษทั โดยในปี 2555
บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2555 โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ในปี 2547 เป็ นต้นมา บริ ษทั มีนโยบายเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากผูถ้ ือ
หุน้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
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ในปี 2555 บริ ษทั ได้ดาเนินนโยบายปรับปรุ งข้อมูลประกอบการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั โดยจะได้เพิ่มรายละเอียดของ
เรื่ องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจาเป็ น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ
2. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
การจัดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น สาหรั บการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี พ.ศ.2555 บริ ษทั ได้จดั ประชุ ม
จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมของอาคารสิ นสาธร ชั้น 11 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ และประชุมวิสามัญ 1 ครั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีสาระสาคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใสแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างสม่าเสมอ
โดยบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุม 14 วันซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งประกาศหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ และเว็ป
ไซด์บริ ษทั โดยในแต่ละวาระมีความเห็ นของกรรมการบริ ษทั ประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เพิ่ มทางเลื อกให้กับผูถ้ ื อหุ ้น โดยให้ก รรมการอิ สระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บ มอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น
ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้
วันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้กาหนดสถานที่ วัน เวลาการประชุ มโดยบริ เวณที่ มี การคมนาคมสะดวก และ
กาหนดจุ ดบริ การรั บลงทะเบี ยนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่ ว มประชุ มได้
ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่ โมง และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบ/ได้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมการจัดให้มีของว่างเพื่อรองรับผูถ้ ือหุน้ ที่รอเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้ประธานเป็ น
ผูท้ าหน้าที่ แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุมอธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน และเปิ ดเผยผล
การนับคะแนนในแต่วาระ โดยที่ ประชุ มเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถาม หรื อ แสดงความคิ ดเห็ น อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยที่ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในปี 2555 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น
จานวน 9 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริ ษทั ฯ และเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยงั มีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมด้วย
หลังวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ได้แจ้งมติที่ประชุ มผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์หลังจากการประชุ ม
สิ้นสุดในวันที่ 10 เมษายน 2555 และบริ ษทั ได้นาส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็ปไซต์
ของบริ ษทั
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแล
อย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการที่
เกี่ ยวโยงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องนาข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ท ราบถึ ง รายการที่ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุ กครั้ ง รวมทั้ง มี การปฏิ บัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะ
ได้เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ต่อไป
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การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
กาหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ห้ามไม่ให้ผบู ้ ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
3. สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน เช่น พนักงาน
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
บริ ษทั ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั
บริ ษทั ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
คู่คา้

:

บริ ษทั มีการปฏิบตั ิและการให้บริ การต่างๆ ต่อผูจ้ าหน่ายหรื อเต๊นท์รถมือสองตามเงื่อนไข
ทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา
เจ้าหนี้ :
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
ลูกค้า :
บริ ษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริ การที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ ว
ตรงต่อเวลา
ชุมชน :
บริ ษทั คานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะในส่ วนของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการพนักงาน
เช่น การจัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานร่ วมงานกับบริ ษทั การให้พนักงาน
ซ้อมหนีไฟ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี ทุกปี รวมถึงด้านพัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถของ
พนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งจัดขึ้นในบริ ษทั และส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นช่องทางในการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย บริ ษทั ได้พฒั นาเว็บไซด์เพื่อรับข้อแนะนา
ร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสหรื อสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถติดต่อได้ที่ e-mail หรื อ website
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่ อถือได้ สม่ าเสมอ และทันเวลา
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงานและผลดาเนิ นงาน ซึ่ งได้เปิ ดเผยทั้งในรายงานประจาปี แบบรายงานประจาปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และเว็ปไซด์ของบริ ษทั (www.ratchthani.com)
สาหรับรายงานทางการเงิน สาหรับปี 2555 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี โดยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีน้ ีข้ ึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญ
ประจาปี ที่มีข้ ึนในวันที่ 10 เมษายน 2555 บริ ษทั ดังกล่าวจัดเป็ นผูส้ อบอิสระและเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกลต.
ทั้งนี้ สาหรับงบการเงินสาหรับปี 2554 ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั ไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทัว่ ไปที่สนใจ โดยติดต่อ
คุณรุ่ งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (Ms. Rungtip Chaipathanapruek)
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-4400844 ต่อ 161
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั มี ก ารการถ่ วงดุ ลของกรรมการที่ ไม่เ ป็ นผูบ้ ริ ห าร โดยบริ ษทั มี ค ณะกรรมการทั้งสิ้ นจานวน 12 ท่ า น
รายละเอียดเป็ นดังนี้
สถานะ
กรรมการที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
2
-

กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
5
-

กรรมการ
ตรวจสอบ
5

ดัง นั้ น บริ ษัท มี ก รรมการตรวจสอบที่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระทั้ง หมด 5 ท่ า น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.66 ของ
คณะกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้น
บริ ษทั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
กรรมการบริ ษทั โดยไม่ให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรื อกลุ่มเดียว เพื่อให้การ
บริ หารงานมีประสิ ทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล นอกจากนี้ บริ ษทั มีโครงสร้างการจัดการที่ชดั เจนตามที่แสดงไว้ใน
ข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่ งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชดั เจน มีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและการ
ตัดสิ นใจลงไปในฝ่ ายต่างๆภายในบริ ษทั ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจและการบริ หารงานอยู่ที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารแต่เพียงผูเ้ ดียว
บริ ษทั มี หน่ วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ดูแลตรวจสอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
เหมาะสม และรัดกุม โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และจากการที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าว ได้มีมติให้ ธ. นครหลวงไทย ซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งทา
คาเสนอซื้ อ (Whitewash) และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ตาม
สัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ดงั กล่าว จานวน 5 ท่านปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นธนาคารธนชาต ซึ่ งปั จจุบนั มีจานวน
กรรมการทั้งหมด 12 ท่ าน หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการได้
กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสม
กับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่ สูงเพียงพอที่ จะดึ งดู ดและรั กษากรรมการที่ มี
คุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้ขออนุ มตั ิจากที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่ งเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร
แต่ละท่ าน โดยปั จจุ บนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริ ษทั ประกอบการพิจารณา
ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีการจัดหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วม
ประชุม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้
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รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริ หาร

นายวิรัตน์ ชินประพินพร
6/6
นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
5/6
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
6/6
นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
6/6
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
4/6
1/1
นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
4/6
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
6/6
ดร. ถกล นันธิราภากร
6/6
6/6
นายสุรพล สติมานนท์
6/6
4/6
นายวราวุธ วราภรณ์
6/6
6/6
1/1
นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
6/6
6/6
1/1
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
4/6
6/6
เลขานุการคณะกรรมการร่ วมเข้าประชุม
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
6/6
(เลขานุการกรรมการบริ ษทั )
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี
6/6
1/1
(เลขานุการกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน)

หมายเหตุ

12/12
12/12
12/12

12/12

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้ น 1 ครั้ง ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วย
ในการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั โดยอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในเรื่ อง
โครงสร้ างการจัดการ ทั้งนี้ ปัจจุ บนั บริ ษทั ยังไม่มีคณะอนุ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั การ
กาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั จะพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง
กัน รวมทั้งพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึ งได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนิ นการของผูป้ ฏิ บัติงาน ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแบ่ งแยกหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ผูต้ ิดตามควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยงั มีการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
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บริ ษทั มี ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นการว่าจ้างบุคคลภายนอกโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิงานหลัก และกิ จกรรมทางการเงิ นที่ สาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตาม
แนวทางที่ กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั
(Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการจึ งกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี ) และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในที่มีป ระสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดารงรั กษาไว้ซ่ ึ งทรั พย์สิน และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั
9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีพนักงานจานวนทั้งสิ้ น 271 คน จาแนกเป็ นผูบ้ ริ หาร 6 คน และพนักงานใน
ระดับอื่นจานวน 265 คน ดังนี้
ฝ่ าย
1. ผูบ้ ริ หาร
2. ฝ่ ายการเงิน
3. ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อและตรวจสอบ
4. ฝ่ ายการตลาด
5. ฝ่ ายสัญญาและประกันภัย
6. ฝ่ ายกฎหมายและเร่ งรัดหนี้สิน
7. ฝ่ ายสานักกรรมการและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8. ฝ่ ายบัญชี
9. ฝ่ ายติดตามหนี้สิน
10. ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
11. ฝ่ ายบริ การงานทะเบียนรถและโอนกรรมสิ ทธิ์
รวม
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6
14
6
146
21
40
14
9
9
4
2
271
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ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
หน่ วย : บาท
ปี 2555
125,103,816

ปี 2553
ปี 2554
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าล่วงเวลา โบนัส
79,270,366
91,937,722
พนักงาน และอื่น ๆ
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนพนักงานในที่น้ ีไม่ได้รวมค่าตอบแทนพนักงานที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

บริ ษทั จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยให้สิทธิพนักงานที่เข้าทางานกับบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
- เงินสะสมส่วนของสมาชิก สะสมในอัตรา 5 % ของเงินเดือน
- เงินสะสมส่วนของบริ ษทั บริ ษทั จะจ่ายสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน
นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมภายใน และการส่งอบรมภายนอกอย่างสม่าเสมอ
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10. การควบคุมภายใน
ในปี 2552 จนถึ ง ปั จ จุ บัน คณะกรรมการตรวจสอบยัง คงจัด จ้า งผู ้ช านาญท าการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้
เสริ มสร้ า งความมั่น ใจในระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวทางการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยเน้ น ตรวจสอบระบบควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการให้ เ ช่ า ซื้ อ การตรวจสอบลู ก หนี้ เช่ า ซื้ อของบริ ษั ท
การประเมิ น ความเพี ย งพอของการตั้ง ส ารองเผื่ อ หนี้ สงสัย จะสู ญ และการตรวจสอบเกี่ ย วกับ ความถู ก ต้อ งเหมาะสม
ของวิธีการบัญชีที่ใช้เพื่อให้มนั่ ใจ ในการรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ งการดาเนิ นการตรวจสอบ
มุ่งเน้นเกี่ ยวกับความโปร่ งใส และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั การบริ หารความเสี่ ยง ความควบคุ มการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่ อสารข้อมูล ระบบการติดตามงาน โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายใน
เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษทั
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11. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป็ นรายการมีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ยกเว้นรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ได้เปิ ดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
และมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่างกันเป็ นดังนี้
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ใหญ่
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ไม่ได้ประกอบกิจการ
“ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน)”)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
เงินกู้ยมื และยอดคงค้ างอืน่ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)/บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (1)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)/บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (1)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)/บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (1)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)/บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (1)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)/บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน) (1)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน)
ค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้า
บริ ษทั สคิบ จากัด (มหาชน)

(หน่ วย : บาท)
2554

151,370,704

34,316,495

100,000,000
254,000,000

1,410,000,000
50,000,000
7,500,000
238,000,000

-

6,444,164,788

-

15,116,977

-

2,515,736

57,084

3,813,600

-

-

-

-

(1) เดิมบริ ษัทฯกู้ยืมเงินจากบริ ษัท สคิบ จากัด (มหาชน) แต่ ในระหว่ างปี 2554 ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ รับโอนกิ จการทั้งหมด
จากบริ ษัท สคิบ จากัด (มหาชน) ทาให้ ภาระหนีส้ ิ นของบริ ษัทฯถูกโอนไปยังธนาคารธนชาต
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11.1 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

สาหรับปี (หน่ วย : บาท)
2555

ความจาเป็ น/
นโยบายการกาหนดราคา ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2554

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
204,684,332
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
18,082,979
ค่าเช่าจ่าย
211,200
บริษัท สคิบ จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่านายหน้าจ่าย
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
2,577,088
บริษัท ซิตี้ วู้ด จากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
281,095
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
11,532,669

100,498,972 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
1,301,486 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
35,200 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
334,831,246
2,367,528
176,000
-

อัต-ราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน

1,712,774

อัตราที่ตกลงกัน

340,736

อัตราที่ตกลงกัน

9,026,161

อัตราที่ตกลงกัน

11.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันในปั จจุบนั นั้นเป็ นไปตามลักษณะธุ รกิ จการค้าปกติ และเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
โดยค่าตอบแทนได้มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึงราคาตลาด หรื อต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดย
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุนประมาณการจากการค่าเช่าในอัตราตลาดบวกด้วยอัตรากาไรที่ได้กาหนด ซึ่งเป็ นอัตรากาไร
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการพิจารณาทบทวนต้นทุนและอัตรากาไรดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั นาเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ เเล้วแต่กรณี
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน ในส่ วนของรายการที่ เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็ นต้น บริ ษทั จะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าทัว่ ไป
ซึ่งเป็ นราคาตลาดที่ใช้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรื อกาหนดโดยคานึ งถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกกาไรที่เหมาะสม ในส่ วนของ
รายการระหว่างกันอื่น บริ ษทั จะกาหนดเงื่ อนไขตามลักษณะการค้าทัว่ ไป โดยใช้ราคาตลาดที่ ใช้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ซึ่ ง
จะต้องเป็ นราคาและเงื่ อนไขที่ เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั
ต้องดาเนิ นการขออนุมตั ิจากคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี โดยบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
ผูส้ อบบัญชีหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคา
ในการอนุมตั ิรายการระหว่างกันนั้น เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชี ที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
สาหรับแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารจ่ าย เป็ นต้น ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตจะต้องก่ อให้เกิ ดประโยชน์แก่ บริ ษ ัท
และเป็ นไปตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
12.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบทานบัญชี
(1) ผูส้ อบบัญชี และสรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี

ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2555 นางสาวสมใจ คุณปสุต

2554 นางสาวรัตนา จาละ

2553 นางสาวปราณี ย ์ ผลงาม

ผู้สอบ
บัญชีรับ
บริษัทผู้สอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
อนุญาต
เลขที่
4499 บริ ษ ัท ส านัก งาน เอิ น ส์ ท ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่า ง
แอนด์ ยัง จากัด
ไม่ มีเ งื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ นว่า งบ
การเงิ น แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2555 ผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วัน เดี ย วกัน ของบริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น
โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3734 บริ ษ ัท ส านัก งาน เอิ น ส์ ท ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่า ง
แอนด์ ยัง จากัด
ไม่ มีเ งื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ นว่า งบ
การเงิ น แสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2554 ผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงิ น สดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วัน เดี ย วกัน ของบริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น
โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
4987 บจ. สหการบัญชี พี เค เอฟ ผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นอย่า ง
ไม่ มี เ งื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ น ว่ า
งบการเงิ น แสดงฐานะการเงิ น ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2552
ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสด
ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน เดี ย วกั น ของ
บริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
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(2) ตารางสรุ ปงบการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ครบกาหนด
ชาระใน 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินครบกาหนด
ชาระใน 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่า 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ครบกาหนดชาระ
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ รวม
หนีส้ ิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้ อสิ นทรัพย์ที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้ อสิ นทรัพย์
เงินกูร้ ะยะยาว
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สิน-สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ ิ นรวม

2555
พันบาท

2554
ร้ อยละ

พันบาท

2553
ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

177,821.08

0.93

20,211.58

0.16

18,559.39

0.19

6,357,841.06
57,768.84

33.10
0.30

4,320,245.15
46,371.62

34.97
0.38

3,225,001.39
40,840.64

33.77
0.43

20,426.82
24,975.23
41,215.60

0.11
0.13
0.21

13,286.84
14,351.06
11,726.02

0.11
0.12
0.09

9,855.16
36,558.16
3,222.20

0.10
0.39
0.03

300.00

0.00

30,744.29

0.25

38,769.60

0.41

12,300,687.86

64.04

7,731,590.3

62.58

6,021,314.53

63.06

149,661.15
240.38
19,326.50
47,074.27
6,046.50
5,911.01
19,209,296.30

0.78
0.00
0.10
0.24
0.03
0.03
100.00

80,681.59
188.70
19,326.50
45,163.28
7,876.90
12,024.89
12,353,788.72

0.65
0.00
0.16
0.37
0.06
0.10
100.00

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

0.83
0.00
0.20
0.49
0.10
0.00
100.00

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

0.00
31.27
0.82
1.71
0.02
0.39
0.20

15,116.18
2,552,300.00
3,005,601.47
49,560.45
2,124.90
51,755.49
52,400.43

0.12
20.66
24.33
0.40
0.02
0.42
0.43

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

0.07
14.14
26.98
0.27
0.03
0.42
0.36

8,550.02
1,097,200.00
8,980,822.76
9,201.85

0.04
5.71
46.75
0.05

3,907.11
4,492,186.72
0.00
6,685.27

0.03
36.36
0.00
0.05

5,287.22
4,228,428.95
0.00
0.00

0.05
44.28
0.00
0.00

16,705,184.33

86.96

10,231,638.02

82.82

8,269,787.40

86.60
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่ วนผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม จัดสรรแล้ว
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมสารองสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
หัก หุน้ ทุนซื้ อคืน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม

2555
พันบาท

2554
ร้ อยละ

2553

พันบาท

ร้ อยละ

10.87
2.59

1,342,349.71
319,888.16

6.99
1.67

1,342,349.71
319,888.16

70,117.81
0.00
771,756.29
0.00
2,504,111.97
19,209,296.30

0.37
0.00
4.01
0.00
13.04
100.00

45,607.81
0.00
414,305.02
0.00
2,122,150.70
12,353,788.72

พันบาท

ร้ อยละ

822,593.91
92,390.00

8.61
0.97

0.37
35,357.81
0.00
0.00
3.35
329,331.33
0.00
0.00
17.18 1,279,673.05
100.00 9,549,460.45

0.37
0.00
3.45
0.00
13.40
100.00

(หน่วย : พันบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2554

2555
พันบาท

ร้ อยละ

พันบาท

2553
ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

รายได้และค่าใช้ จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้ รวม

1,364,514.96
12,273.84
95,387.42
111,304.93
1,583,481.15

86.17
0.78
6.02
7.03
100.00

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

86.23
0.94
5.67
7.16
100.00

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

84.22
1.12
7.12
7.54
100.00

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายรวม

672,666.57
211,274.33
32,852.30
48,384.61
128,954.10
1,094,131.91

42.48
13.34
2.08
3.06
8.14
69.10

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

48.07
13.20
2.92
8.33
9.21
81.73

349,237.27
164,656.87
9,012.71
31,333.49
74,985.44
686,269.69

41.90
19.76
1.08
3.76
9.00
75.50

489,349.24

30.90

204,869.86

18.27

204,201.86

24.50

กาไรสุ ทธิ
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12.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญทีส่ ะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
อัตราส่ วน

2555

2554

2553

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (%)

30.90
69.50
8.92
5.20
3.72
21.67

18.27
46.75
8.78
5.74
3.04
13.36

24.50
56.42
8.60
4.99
3.61
17.17

3.10
0.10

1.87
0.10

2.49
0.10

6.67
1.72
63.09

4.82
1.21
52.42

6.46
1.16
52.37

1.87
0.36

1.58
0.21

1.56
0.23

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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12.3 คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ในปี 2553 เป็ นอีกปี หนึ่งที่มีความท้าทายการดาเนิ นธุรกิจและเป็ นปี ที่มีความสาคัญต่อการเติบโตของบริ ษทั
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่จากธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) มาเป็ นธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน) ถึงแม้วา่ จะเป็ นการปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญแต่บริ ษทั ก็ยงั คงได้รับการสนับสนุนทางการเงิ นและการบริ หาร
จัดการจากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งทาให้บริ ษทั มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จให้กบั บริ ษทั ประกอบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องทั้งใน
กรุ งเทพและปริ มณฑลและในส่ วนภูมิภาค ทาให้บริ ษทั มีสินเชื่ อรวมจานวน 9,366.26 ล้านบาท รายได้รวมจานวน
833.43 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 204.20 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นกาไรสุ ทธิ ที่เกิน 200 ล้านบาท เป็ นครั้งแรกเช่นกัน
ปั จจัยหลักที่สนับสนุ นให้กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 86.52 มาจากการขยายสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ อง
และการบริ หารค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุมนัน่ เอง
สาหรับปี 2554 บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ ้นตามสัดส่ วน (Right Offering) ในช่วงปลายปี ทาให้
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุน้ จาก ร้อยละ 48.35 เป็ นร้อยละ 65.18 และธนาคารธนชาตยังคงให้
การสนับสนุ นทางการเงินกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้การขยายตัวของสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและกรุ งเทพมหานครและ
ส่ งผลกระทบกับลูกค้าของบริ ษทั ทั้งในด้านการผ่อนชาระและการปล่อยสิ นเชื่ ออยู่บา้ ง แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็ น
จานวนเงินที่ไม่มีนยั สาคัญ จึงทาให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดย ณ สิ้ นปี 2554 บริ ษทั มี
สิ นเชื่อรวมจานวน 12,178.88 ล้านบาท รายได้รวมจานวน 1,121.09 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 204.87 ล้านบาท
ในปี 2555 สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย กลับมาฟื้ นตัวหลังจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่ซ่ ึ งเกิดขึ้นใน
พื้นที่ภาคกลางและบางส่วนกรุ งเทพมหานคร และแม้วา่ เศรษฐกิจโลกยังคงมีแรงกดดันจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ได้ทาการติดตามและเฝ้ าระวังภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ร่วมบริ หารงานกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันรวมถึงการพัฒนาระบบทางานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับ
การดาเนิ นการตามแผนธุรกิจให้บรรลุได้ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ซึ่ งยังคงได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเป็ นอย่างดี
และส่งผลให้โดย ณ สิ้นปี 2555 บริ ษทั มีสินเชื่อรวมจานวน 18,865.96 ล้านบาท รายได้รวมจานวน 1,583.48 ล้านบาท
และมีกาไรสุทธิจานวน 489.35 ล้านบาท
- รายได้
สาหรับปี 2553 บริ ษทั มีรายได้รวม 833.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209.05 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 33.48 เป็ น
ผลมาจากการขยายสาขาไปยังภูมิภาคเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ทาให้ยอดลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจาก
6,705.17 ล้านบาท ในปี 2552 เป็ น 9,366.26 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึ้น 2,661.09 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 32.69 ซึ่ งฐาน
สิ นเชื่อที่ขยายตัวนี้ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนัน่ เอง
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รายได้ดอกเบี้ ยจากการให้เช่าซื้ อและลูกหนี้ การเงินจานวน 711.18 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 85.34
ของรายได้รวม ในปี 2553 อัตราดอกเบี้ยรับอยูท่ ี่ร้อยละ 8.60 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2552 ซึ่ งอยูท่ ี่ ร้อยละ 8.88
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึงได้เพิม่ สัดส่วนสิ นเชื่อเพื่อการพาณิ ชย์ซ่ ึ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าการให้สินเชื่อสาหรับรถยนต์นงั่ ทาให้บริ ษทั มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ 3.61 ใกล้เคียงกับปี 2552 ซึ่งอยูท่ ี่ 3.62
ปี 2554 บริ ษทั มีรายได้รวม 1,121.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 287.66 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 34.52 จากการขยายฐานสิ นเชื่ อที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง (โดยลูกหนี้ เช่าซื้ อและลูกหนี้ การเงิ นเพิ่มขึ้นจากปี 2553
จานวน 2,812.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.27)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2554 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่ า
การเงิ นจานวน 977.18 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 87.17 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่ าธรรมเนี ยมและบริ การ
จานวน 63.56 ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 80.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.67 และร้อยละ 7.16 ตามลาดับ
ปี 2555 การขยายฐานสิ นเชื่อของบริ ษทั ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งมาจากการฟื้ นตัวของภาคอุตสาหกรรม
รถยนต์หลังจากวิกฤตการณ์อุทกภัยและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทาให้บริ ษทั มีรายได้รวม 1,583.48 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 462.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 41.24 จาก (โดยลูกหนี้ เช่าซื้ อและลูกหนี้ การเงิน
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 6,687.08 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.91)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2555 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่ า
การเงิ นจานวน 1,376.79 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 86.95 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
จานวน 95.39 ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 111.30 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.02 และร้อยละ 7.03 ตามลาดับ
สัดส่ วนรายได้ดอกเบี้ยต่อรายได้อื่น (ในที่น้ ี หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ และรายได้อื่น) ของ
บริ ษทั สาหรับปี 2555 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

- ค่าใช้จ่าย
ในปี 2553 บริ ษทั มี รายจ่ ายทางการเงิ นจานวน 349.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน
164.66 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 40.34 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 74.99 ล้านบาท
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ต้นทุนทางการเงินในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมในการกูย้ มื เงิน อยูท่ ี่ 349.24 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 129.02 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 58.59 เมื่อเทียบกับปี 2552 จากการที่อตั ราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมี
ความผันผวน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ได้หาแหล่งเงินกูร้ ะยะสั้นซึ่ งไม่มีหลักประกันเพื่อเสริ มสภาพ
คล่องให้กบั บริ ษทั โดยการกูย้ ืมเงิ นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิ นชาระคืนเมื่อทวงถามจากบุคคลภายนอก ซึ่ งมีตน้ ทุนทาง
การเงินต่ากว่ากูจ้ ากสถาบันการเงินเพื่อรักษาส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มีกาไรและสม่าเสมอ ทาให้อตั รา
ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากร้อยละ 5.26 ในปี 2552 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 4.99 ในปี 2553
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2553 มีจานวน 164.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จานวน 21.78
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.25 จากการดาเนินงานที่เติบโตขึ้นจากปี ก่อน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2553 จานวน 40.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จานวน 21.78 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 43.81 จากนโยบายการติดตามดูแลสิ นเชื่ออย่างใกล้ชิด ซึ่งส่งผลให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
สาหรับปี 2554 บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 538.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน
148.01 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 126.09 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 103.18 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2554 มีจานวน 538.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.32
เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยการเพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งมาจากจัดหาเงินกูเ้ พิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสิ นเชื่อของบริ ษทั
และอีกส่ วนหนึ่ งมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสู งขึ้นในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ยังคง
หาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนทางการเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มีความสามารถในการทากาไร
อย่างสม่าเสมอ ทาให้อตั ราส่วนต่างของดอกเบี้ยในปี 2554 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 3.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2554 มีจานวน 148.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 16.65 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.11 จากผลขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขายที่บริ ษทั มีผลขาดทุนน้อยลงจากปี 2553
จานวนประมาณ 15 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2554 มีจานวน 126.09 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 85.74 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 212.57 จากนโยบายการตั้งสารองหนี้ สูญเพิ่มเติมและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อลูกหนี้ ของบริ ษทั บางส่ วน โดยบริ ษทั ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ดงั กล่าวด้วยการผ่อนผันการชาระค่างวด
เป็ นเวลา 3 งวดโดยไม่คิดดอกเบี้ ยหรื อค่าใช้จ่ายในการชาระล่าช้า แต่ในการนับอายุหนี้ คงค้างบริ ษทั ฯยังคงนับอายุ
ต่อเนื่องจากสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม บริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2555
สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 672.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน
211.27 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 81.24 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 128.95 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2555 มีจานวน 672.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.73 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.81
เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการขยายตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มี
ต้นทุนทางการเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มีความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ
ส่งผลอัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยในปี 2555 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนมาอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 3.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2555 มีจานวน 211.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปี 2554 จานวน 63.26 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.74 ซึ่ งมาจากรายจ่ายหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นปี ก่อน โดยรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.01 ล้าน
บาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีทางกฏหมายเพิ่มขึ้นประมาณ 10.60 ล้านบาท และผล
ขาดทุนจากทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 13.36 ล้านบาท
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หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2555 มีจานวน 81.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จานวน 44.84 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 55.66 จากลูกหนี้ที่ฟ้ื นตัวจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายปี กลับเข้าสู่ ภาวะปกติประกอบกับการ
ติดตามดูแลสิ นเชื่อโดยรวมที่ ดีทาให้คุณภาพของลูกหนี้ โดยรวมดีข้ ึน ส่ งผลให้รายจ่ายหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญมี
จานวนลดลง
- กาไรสุทธิ

กาไรสุ ทธิ
อัตรากาไรสุ ทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

2555
ล้านบาท
489.35
30.90
8.92
5.20
3.72

2554
ล้านบาท
204.87
18.27
8.78
5.74
3.04

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
ร้ อยละ
284.48
138.86
12.63
69.13
0.14
1.59
(0.54)
(9.41)
0.68
22.37

ปี 2555 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 489.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 284.48 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 138.86
และบริ ษทั มีอตั รากาไรสุ ทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 30.90 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 69.13 ซึ่งเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยรับในปี 2555 ขยับ
ตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 8.92 และอัตราดอกเบี้ยจ่ายทลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 5.20 จากการใช้เงินกูย้ ืมที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่า
และทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 22.37 ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวส่ งผลให้อตั รากาไรสุ ทธิ ในปี 2555 ของ
บริ ษทั สู งขึ้น

- ฐานะทางการเงิน
2555
ล้านบาท

2554
ล้านบาท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้านบาท
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์รวม

19,209.30

12,353.79

6,855.51

55.49

ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุ ทธิ

18,658.53

12,085.84

6,572.69

54.38

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิ

207.43

127.05

80.38

63.27

ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสิ นทรัพย์รวม (%)

97.13

97.55

(0.42)

(0.43)

สิ นทรัพย์รอการขาย

24.98

14.35

10.63

74.08

โครงสร้างของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้เช่าซื้อ โดย ณ ปี 2554 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน
12,353.79 ล้านบาท (สุ ทธิจากการหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 97.55 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 19,209.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.49 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดย
สัดส่ วนของลูกหนี้เช่าซื้ อ (สุ ทธิ จากการหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ) คิดเป็ นร้อยละ 97.13 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ซึ่ งอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั ยังคงเน้นให้สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
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- คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2555 ปี 2554 และปี 2553 มีจานวนเท่ากับ 18,658.53 ล้านบาท
12,051.83 ล้านบาท และ 9,246.32 ล้านบาท ตามลาดับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้สุทธิ

ปี 2555
22,070,594,489
(3,060,049,648)
19,010,544,841
(352,015,916)
18,658,528,925

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

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

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหลังหักรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่ วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราร้ อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่ าเผื่อหนี้
ของค่ าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
สงสั ยจะสู ญ
สงสั ยจะสู ญ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย : 1,000บาท)
1.00%
14,497,278
1,379,162
13,792
1.00%
2,465,905
228,661
2,287
2.00%
1,609,863
114,705
2,294
20.00%
183,945
183,945
36,789
50.00%
49,952
49,952
24,976
100.00%
185,847
185,847
185,847
1-100.00%

34,316

17,755

19,010,545
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ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่ วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
รวม

จานวนราย

17,028
3,540
3,781
531
148
225
79

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราร้ อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่ าเผื่อหนี้
ของค่ าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
สงสั ยจะสู ญ
สงสั ยจะสู ญ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท)
1.00%
8,747,857
692,060
6,921
1.00%
1,559,813
116,858
1,169
2.00%
1,581,599
114,038
2,281
20.00%
224,791
224,791
44,958
50.00%
82,759
82,759
41,379
100.00%
123,003
123,003
123,003
1-100.00%

35,733

25,332

จานวนราย

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

12,355,555

อัตราร้ อยละ
ของค่ าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ
1.00%
1.00%
2.00%
20.00%
50.00%
100.00%
1-100.00%

35,733

35,733

1,389,242

48,276
303,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่ าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
สงสั ยจะสู ญ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย:1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท)
7,120,980
527,956
5,280
1,150,956
78,200
782
875,447
46,747
935
109,118
109,118
21,823
37,270
37,270
18,635
117,880
117,880
117,880
44,988
44,988
44,988
9,456,639

962,159

หมายเหตุ : การตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีค้ ้ างชาระตั้งแต่ 4 งวดขึน้ ไปจะไม่ หักหลักประกัน
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ในปี 2553 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 210.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.32 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งอยูท่ ี่ 179.00 ล้านบาท
ในปี 2554 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 303.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.40 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.41 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บ
ไม่ได้และผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายปี
ในปี 2555 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 352.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 48.38 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.05 เมื่อเทียบกับปี 2554 จากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
บริ ษทั มี นโยบายตัดหนี้ สูญโดยจะตัดจ าหน่ ายลูกหนี้ ออกจากบัญชี เมื่ อศาลมี คาพิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ และ
ผูค้ ้ าประกันชาระหนี้ให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรื อบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษาได้ การตัดจาหน่าย
ลูกหนี้เป็ นหนี้สูญจะนาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่ วนของรายได้อื่น สาหรับในปี 2555
2554 และ 2553 บริ ษทั ตัดหนี้สูญเป็ นจานวน 32.85 ล้านบาท 32.68 ล้านบาท และ 9.01 ล้านบาท ตามลาดับ
จากตารางข้างต้น ลูกหนี้หลังจากหักดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในปี 2555 2554 และ 2553 นั้น ส่ วนใหญ่
เป็ นลูกหนี้ ปกติที่คา้ งชาระไม่เกิ น 3 งวดรวมจานวนเงิน 18,573.04 บาท 11,889.27 ล้านบาท และ 9,147.38 ล้านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 97.69 96.23 และ 96.76 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลูกหนี้
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ที่ผา่ นมาอยูใ่ นระดับปกติทวั่ ไป
- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสั ญญาเช่ า
การเงิน รอตัดบัญชี
192,186,480
5,041,198
10,376,706
207,604,384

ปี 2555
อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

92.57%
2.43%
5.00%
100.00%
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ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
ค่ าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
14,788,161
1%
147,882
801,805
1%
8,018
924,725
2%
18,494
16,514,691
174,394

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสั ญญาเช่ า
การเงิน รอตัดบัญชี
123,063,857
3,269,117
805,535
127,138,509

ปี 2554
อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

98.59%
1.41%
1.41%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
ค่ าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
8,155,084
1%
81,551
375,243
1%
3,752
2%
8,530,327
85,303
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสั ญญาเช่ า
การเงิน รอตัดบัญชี
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
รวม

118,091,180
1,708,004
120,022,184

ปี 2553
อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

98.59%
1.41%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
ค่ าเผื่อหนี้
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
7,700,374
1%
77,004
1%
7,700,374
77,004

- ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ฯตั้งค่ าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญส าหรั บ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อและสัญญาเช่ า การเงิ นตามผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ ที่คา้ งชาระ
ไม่เกิ นกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงินต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ ที่
ค้างชาระเกิ นกว่า 3 งวดจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยไม่หักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หกั หลักประกันเช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษ ัทยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนเกิ นเผื่ อหนี้ ที่ อาจเรี ยกเก็ บ
ไม่ได้และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ ตสิ นเชื่ อโดย ณ สิ้ นปี 2555
ปี 2554 และ 2553 บริ ษทั มี สินเชื่ อที่ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) จานวน 437.50 ล้านบาท 466.29 ล้านบาท และ309.26
ล้านบาท ตามลาดับ และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 352.02 ล้านบาท 303.73 ล้านบาท และ 210.32 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2555 2554 และ 2553 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญร้อยละ 80.46 ร้อยละ 65.14 และร้อยละ 68.01
ของยอดสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามลาดับ ซึ่ง หากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ ที่เข้มงวด
บริ ษทั เชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
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- หนี้สินรวม

หนี้สินรวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

2555

2554

2553

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

16,714.45
6,006.61
1,097.20
8,980.82
463.76

10,231.64
2,567.42
7,497.79
166.43

8,269.79
1,356.75
6,804.76
108.28

บริ ษทั มีหนี้สินรวมปี 2555, 2554 และ 2553 เป็ นจานวนเงิน 16,714.45 ล้านบาท 10,231.64 ล้านบาท และ 8,269.79
ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สินรวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.36 จากปี 2554 หนี้สินรวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.72 จาก
ปี 2553 ซึ่ งจะเห็น ได้ว่าหนี้ สิ นรวมของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเกิ ดจากการจัดหาเงิ นกู้ยืมทั้งระยะสั้ นและระยะยาวเพื่อ รองรั บ
การขยายตัวของสิ นเชื่อของบริ ษทั
โดย ณ สิ้ นปี 2555 หนี้สินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชี จานวน
6,015.88 ล้านบาท เงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 1,097.20 ล้านบาท และหุน้ กูร้ ะยะยาวจานวน 8,980.82 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เจ้าหนี้ อื่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของ
ลูกหนี้ ค้างจ่าย เงิน โอนรอตัดบัญชี โดยปี 2555 หนี้ สินหมุนเวียนอื่นมีจานวน 463.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน
297.33 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.11

- ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี 2553 บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 1,279.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จานวน 130.17 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ11.32 เป็ นผลมาจากกาไรสุ ทธิ 204.20 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ของปี 2552 ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ
0.09 บาท จานวน 822,593,906 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 74.03 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จานวน 82.3 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 82.3 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) จากเดิม 822.6 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 822.6 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 904.9 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 27
เมษายน 2554 นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นยังได้อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2553 โดยให้จดั สรร
เป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 10.2 ล้านบาท และจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท
และจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจานวน 82.3 ล้านหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตรารวมหุน้ ละ 0.13 บาท
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เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯโดยการตัด
หุ ้นสามัญที่ ได้จดทะเบี ยนไว้แล้วแต่ยงั มิได้จาหน่ ายออกจานวน 56 หุ ้น คิ ดเป็ นเงิ น 56 บาท และอนุ มตั ิเพิ่มทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 904.9 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 904.9 ล้านหุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 1,809.7 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,809.7 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 904.9
ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิ มมี
สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ ้น (1:1) ในราคาหุ ้นละ 1.52 บาท ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญใหม่รวมจานวน
437.4 ล้านหุ ้น ทาให้บริ ษทั ฯมี ทุนชาระแล้วเพิ่มจากเดิ มอีกจานวน 437.4 ล้านบาท เป็ น 1,342.3 ล้านบาท และมี
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเพิ่มจากเดิม 227.49 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
สาหรับปี 2554 บริ ษทั มีจานวนส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2,122.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 842.48 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.84 มาจากการเพิ่มทุนระหว่างปี จานวน 664.99 ล้านบาท (รวมส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น) กาไร
ประจาปี จานวน 204.87 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจานวน 24.68 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
2554 จานวน 10.26 ล้านบาท ไปเป็ นสารองตามกฎหมาย และได้มีมติ ให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลื อจากการ
จ าหน่ า ยจ านวน 467,356,772 หุ ้ น โดยลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จากเดิ ม 1,809 ล้า นบาท (หุ ้ น สามัญ
1,809,706,480 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ นเงิน 1,342 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการบลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงิน
สดในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 1,342,349,708 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 107.39 ล้านบาท
ภาพรวมในปี 2555 บริ ษทั มีจานวนส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2,504.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวนประมาณ
381.96 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.00 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากกาไรประจาปี จานวนประมาณ 489.35 ล้านบาท และการ
จ่ายเงินปั นผลจานวนประมาณ 107.39 ล้านบาท
- สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

2555

2554

2553

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(5,356.51)

(1,989.52)

(2,093.11)

28.89

3.00

(21.84)

5,485.23

1,988.17

2.121.00

157.61

1.65

6.04

ในปี 2554 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิ จานวน 1.62 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2553 ซึ่ งมีกระแสเงินสด
สุ ทธิ จานวน 6.04 ล้านบาท จะพบว่า ในปี 2554 บริ ษ ัทมี กระแสเงิ น สดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงานจานวน
1,989.52 ล้า นบาท จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ ซึ่ ง ใกล้เ คี ย งกับ ปี 2553 ที่ มี กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ไ ปในกิ จ กรรม
ดาเนินงานจานวน 2,093.11 ล้านบาท เนื่องจากการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อเช่นกัน
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สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริ ษทั ในปี 2554 มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจานวน 1,988.17 ล้านบาท ซึ่ งได้มา
จากการจัดหาเงินโดยการกูย้ มื และการเพิ่มทุนระหว่างปี ไม่แตกต่างจากปี 2553 ที่มีถา้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการ
จัดหาเงินซึ่งมีจานวน 2,121.00 ล้านบาท
ในปี 2555 บริ ษ ัทมี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ จานวน 157.61 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2554 ซึ่ งมี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ
จานวน 1.65 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2555 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ถูกใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน
จ านวน 5,356.51 ล้านบาท จากการปล่ อยสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อและมี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ ได้มาในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจ านวน
5,485.23 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการจัดหาเงินโดยการกูย้ มื เนื่องจากรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อเช่นกัน
- แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงิ นทุนที่ บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิ จนอกจากจะมาจากส่ วนของทุนแล้ว บริ ษทั ยังมีการกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 มีดงั นี้
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสั้น*
หุน้ กูร้ ะยะยาว***
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม

2555
จานวนเงิน สั ดส่ วน (%)
2,504.11
13.36
6,163.40
9,000.00
1,097.20
16,260.60
18,764.71

32.88
47.91
5.85
86.58
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
จานวนเงิน สั ดส่ วน (%)
2,122.15
17.41
5,573.02
4,492.19
10,065.21
12,187.36

45.73
36.86
82.59
100.00

2553
จานวนเงิน สั ดส่ วน (%)
1,279.67
13.55
3,933.08
4,228.43
8,161.51
9,441.18

41.66
44.79
86.45
100.00

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกูย้ มื ระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็ นเงินกูย้ มื เนื่ องจากหนี้ สินที่เกิดจากการดาเนิ นงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัด
บัญชี, เจ้าหนี้สรรพากร, เงินทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชีเงินกูย้ ืมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีจานวนรวม 16,260.60 ล้านบาท โดยมีกาหนดการจ่ายชาระคืนดังนี้
เงินกูย้ มื สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจานวนรวม 16,260.60 ล้านบาท โดยมีกาหนดการจ่ายชาระคืนดังนี้
กาหนดชาระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
6,163.40
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
2,985.20
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
1,612.00
เกินกว่า 3 ปี
5,500.00
รวม
16,260.60
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เมื่อพิจารณาลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าซื้ อ โดยไม่รวมลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ น 4 เดือนและลูกหนี้ ที่อยู่ระหว่างดาเนิ นคดี
บริ ษทั จะมีค่างวดที่ครบกาหนดชาระ ดังนี้
ค่ างวดที่ได้รับจากลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกินกว่า 3 ปี
รวม

เช่ าซื้อ
7,812.69
6,385.40
4,508.22
2,950.34
21,656.65

สั ญญาเช่ าการเงิน
71.57
64.45
54.12
48.37
238.51

รวม
7,884.26
6,449.85
4,562.34
2,998.71
21,895.16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริ ษทั มีหนี้ เงิ นกูท้ ี่ ครบกาหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี
และเงิ นกูร้ ะยะสั้น) จานวน 6,163.40 ล้านบาท และมีหนี้ ระยะยาวที่ ถึงกาหนดชาระคืนเกิ นกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิ น 2 ปี
จานวน 2,985.20 ล้า นบาท เมื่ อ พิจารณาเปรี ย บเที ยบกับ ค่างวดที่ ถึงก าหนดชาระของลูก หนี้ ภายใน 1 ปี จ านวน
7,884.26 ล้านบาท และค่างวดที่ครบกาหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จานวน 6,449.85 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ บริ ษทั มี
แหล่งเงินทุนเพียงพอที่ จะชาระเงิ นกูท้ ี่ ครบกาหนดภายใน 1 ปี สาหรับเงินกูย้ ืมที่ครบกาหนดชาระคืนภายใน 1 ปี นั้น
ประกอบด้วย เงิ นเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกูย้ ืมระยะยาว
ที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกูใ้ หม่ที่เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวและมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการชาระหนี้ของลูกหนี้ และเป็ นการลดความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยง
ของ Mismatch fund ซึ่งบริ ษทั ยังคงบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
ข้ อมูลอืน่
- การจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2553 เมื่ อวันที่ 8 เมษายน 2553 มี มติ ให้จ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท จานวน 822,593,906 หุ ้น เป็ นจานวนเงิน 74.03 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
67.62 ของกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน และบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2553
ตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2554 เมื่ อวันที่ 4 เมษายน 2554 มี มติ ให้จ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนินงานปี 2553 โดยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.03 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ฯจานวน 82.3 ล้านหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 10 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตรารวมหุน้ ละ 0.13 บาท
ตามมติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่ อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนิ น งานปี 2554 โดยจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นเงิ น สดในอัตราหุ ้น ละ 0.08 บาท ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น จ านวน
1,342,349,708 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 107.39 ล้านบาท
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- ค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบบัญชี
ในปี 2555 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 400,000 บาท ต่อปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000 บาท
ในปี 2554 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 400,000 บาท ต่อปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 200,000 บาท
ในปี 2553 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สหการบัญชี พี เค เอฟ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 320,000 บาท ต่อปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 85,000 บาท

ส่ วนที่ 1 หน้า 81

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- ไม่มี -

ส่วนที่ 1 หน้า 82

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วน 2

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรอง
ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
ของบริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่เป็ นชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายบุญชู วงศ์ภกั ดี กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ

กรรมการ

--------------------------------

นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานบริ หาร

--------------------------------

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานด้านการเงินและบัญชี

--------------------------------

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี

ส่ วน 2

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการและ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
53

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการตลาด
City University, USA

2,800,000
ร้อยละ 0.21

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
Seattle University, USA

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการ /
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2546- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP รุ่ น 40/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
2. นายเจริ ญสุ ข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

75

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 19/2004
และ DCP รุ่ น 53/2005
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

49,949,622
ร้อยละ 3.72

- ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิ ชย์ศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

ไม่มี

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ซิต้ ีแมนชัน่ บางหว้า จากัด
2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั แก่นกระจานการเกษตร จากัด
2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั เรี ยลตี้แอนด์พร็ อพเพอตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัช ฮุ่นชิว จากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
3. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
52

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
Southeastern University, USA

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)
5,476,312
ร้อยละ 0.41

ความสัมพันธ์
ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
ไม่มี
2532 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 19/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

4. นายวุฒิชยั สุ ระรัตน์ชยั
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

50

- ปริ ญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 0/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

ไม่มี

2549 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
วิเคราะห์ความเสี่ ยงเครดิต 2
2552 - 2553 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บมจ. ธ.นครหลวงไทย
สายงานบริ หารเครดิต
2550 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธ. นครหลวงไทย
สายงานบริ หารเครดิต
2547 - 2550 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธ. นครหลวงไทย
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
5. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
50

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่ น 24/2002
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

6. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

53

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
2555 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2553
กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ Chief Financial Officer
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2550 - 2552 กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายกลยุทธ์และงานขายรายย่อย
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2543 - 2553 กรรมการ บริ ษทั เนชัน่ แนลลิสซิ่ง จากัด
2543 - 2553 กรรมการ บริ ษทั ทีลิสซิ่ง จากัด
2543 - 2553 กรรมการ บริ ษทั ธนชาตกรุ๊ ปลิสซิ่ง จากัด
2543 - 2553 กรรมการ บริ ษทั สิ นเคหการ จากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

อายุ
(ปี )
50

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (คณิ ตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
2553 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2544 - 2553 ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนาคารและ
อิเล็กทรอนิกส์ / ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2541 - 2544 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ / BNP Paribas Peregrine Securities
Public Company Limited

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

8. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 1

- ปริ ญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์
University of Arkansas, USA

635,184
ร้อยละ 0.05

ไม่มี

- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative
Analysis) Northern Louisiana U., USA
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
West Liberty State, USA

2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ปัจจุบนั
คณะกรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบนั
คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปัจจุบนั
อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

- ประกาศนียบัตร สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 8/2004
และ ACP รุ่ น 8/2005
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและสถานที่

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

9. นายสุ รพล สติมานนท์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 1

- ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, U.S.A

2,033,296
ร้อยละ 0.15

ไม่มี

2533 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทรานซัน (ประเทศไทย) จากัด
2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั ฟ้ าใสหาดงาม จากัด
2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั ทรานซัน โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย) จากัด
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั เอส แอนด์ มานนท์ จากัด

ไม่มี

ไม่มี

2555 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2548 - 2551 ที่ปรึ กษาด้านประสิ ทธิภาพ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2547 รองอธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

- ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, U.S.A
- ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย
Southern Methodist University , U.S.A
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ
DCP รุ่ น 40/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
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- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น82/2010
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและสถานที่

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

11. นายสุ วทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
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เอกสารแนบ 1

- Bachelor of Art, Louisiana Tech University, USA

ไม่มี

ไม่มี

2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2528 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด

ไม่มี

ไม่มี

2555 - ปัจจุบนั รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2553 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั พรี เมียร์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
2547 – 2553 คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ของผูข้ อขึ้น
ทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี
2547 - 2553 คณะกรรมการการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี
2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- Program for Management Development,
Harvard University Graduate School of Business
Administration, USA.
- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่ น 14/2002
และ ACP รุ่ น 4/2005
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
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- ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
University of Detroit, USA
- ปริ ญญาตรี การบัญชีบณ
ั ฑิตและพาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP 73/2008
DCP 121/2009 และ ACP รุ่ น 34/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
13. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้านสิ นเชื่อ

อายุ
(ปี )
48

เอกสารแนบ 1

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสยาม
- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14. นายบุญชู วงศ์ภกั ดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานด้านบัญชีและการเงิน

38

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
2552 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2545 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่อ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2540 - 2545 หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานด้านบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2547 - 2554 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
2546 - 2547 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
2543 - 2546 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าบบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
15. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้านตรวจสอบและติดตาม

เอกสารแนบ 1

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่ วนการถือ
หุน้ ในบริ ษทั
(%)
4,785,072
ร้อยละ 0.36

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประวัติการทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่งและสถานที่
2545 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านตรวจสอบและติดตาม
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

- ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรการอบรม CSP รุ่ น 20/2006
และ EMT รุ่ น 5/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
16. นายสุ ดชัย วิริยะลัพภะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้านการเงิน

53

- ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2534 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านการเงิน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

17. น.ส.ราศรี ปลื้มภาณุภทั ร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้านบัญชี

53

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2546 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านบัญชี
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2544 - 2546
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

18. นางจิตรี ศรี บญั ยรานนท์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

44

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 3 อืน่ ๆ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

