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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อและลิสซิ่ งเฉพาะกิจ รถยนต์ โดยเฉพาะ
รถมือสอง รถบรรทุก รถรับจ้าง และรถเพื่อการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินให้ครอบคลุมทัว่ ทุกจังหวัด
ทุกภูมิภาคของประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจต่อผูถ้ ือหุน้
ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ได้ผลการ ดํา เนิ น งานและ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผถู ้ ือหุน้
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมัน่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศกั ยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ เพื่อให้มีความเป็ นมืออาชี พ โดยดํารงไว้
ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริ ษทั ให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั
พันธกิจต่อคู่คา้
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่ อมัน่ การให้บริ การที่ รวดเร็ วกับคู่คา้ ให้ผลต่างตอบแทนในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่าง
เป็ นธรรมเพื่อสร้างประสิ ทธิภาพการร่ วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พันธกิจต่อลูกค้า
พัฒนาสู่ การให้บริ การที่เป็ นเลิศอย่างแม่นยํารวดเร็ ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด
พันธกิจต่อสังคม
บริ ษทั ยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อตอบแทนสังคมและร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริ ษทั ราชธานี ลิซซิ่ ง จํากัด” ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรกจํานวน 6 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์
มือสอง ทั้งนี้ นบั ตั้งแต่เปิ ดดําเนิ นการมา บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั โดยได้เพิ่มทุน
จดทะเบี ยนเป็ นจํานวน 36 ล้านบาท ในปี เดี ยวกับที่ บริ ษทั เปิ ดดําเนิ นการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริ ษทั เพิ่มทุ นจด
ทะเบียนเป็ น 56 ล้านบาท และ 168 ล้านบาท ตามลําดับ
ในช่ วงเริ่ มต้นของการดํา เนิ นกิ จการ บริ ษทั มุ่ง เน้นธุ รกิ จ ด้า นการให้สิน เชื่ อ เช่ าซื้ อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภท
การให้สินเชื่อแก่ผซู ้ ้ือรถยนต์รายย่อยโดยผ่านผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสอง และการให้สินเชื่อแก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสอง เพื่อใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้ อรถยนต์มาเพื่อจําหน่ายหรื อที่เรี ยกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่ งการให้สินเชื่อทั้งสอง
ประเภทของบริ ษทั ในอดี ตมี สัด ส่ วนใกล้เคี ยงกัน อย่างไรก็ต าม บริ ษทั ได้ยกเลิ กการให้บริ การสิ นเชื่ อแบบ Floor Plan
นับตั้งแต่ปี 2538 เป็ นต้นมา และมุ่งเน้นเฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองแก่ผซู ้ ้ื อรถยนต์รายย่อย แต่ในปี 2547 และ
2548 บริ ษทั ได้ให้สินเชื่อแบบ Floor Plan แก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองจํานวนทั้งสิ้ น 2 ราย และ 4 ราย ตามลําดับ เพื่อใช้เป็ น
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แหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้สินเชื่อแก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองในวงเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาทต่อราย และ
มีระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 3 – 6 เดือนต่อรายการ โดยมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และชุดโอนเป็ นหลักประกัน อย่างไรก็
ดี ในปี 2549 บริ ษทั ได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อยสิ นเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไปเนื่ องจากการให้สินเชื่อดังกล่าว
ในปี ที่ผ่านมานั้นเป็ นกลไกของการรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด (market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทําเพื่อเป็ น
ธุรกิจ หรื อเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น
และในปี 2543 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสมาคมธุ รกิจเช่าซื้ อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์มือสองซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษทั ณ ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท มี ส่ ว นงานฝ่ ายวิเ คราะห์ สิ น เชื่ อ และฝ่ ายการตลาดที่ มี
ประสบการณ์ในการทําตลาดรถยนต์มือสอง จํานวน 202 คน ซึ่ งทําหน้าที่ รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจําอยู่ตามสถานที่จาํ หน่ายของผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์
มื อ สองที่ เ ป็ นคู่ค ้ากับ บริ ษทั ซึ่ ง ผูจ้ ําหน่ ายรถยนต์ที่เ ป็ นคู่ค ้า กับ บริ ษทั จะต้องได้รั บอนุ ม ัติ ตามขั้นตอนการพิจ ารณาและ
ตรวจสอบผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กําหนด
พัฒนาการทีส่ าคัญในช่ วงทีผ่ ่านมา
ด้ านการดาเนินธุรกิจ
ปี 2545

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

ปี 2546

บริ ษทั มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์
โดยลู กค้าสามารถรั บทราบข้อมู ล ที่ สําคัญเบื้ อ งต้น ตลอดจนข่า วสารต่ างๆ เช่ นราคากลางของ
รถยนต์มือสอง บริ ษทั ให้บริ การรับชําระค่างวด และรับชําระค่าบริ การต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code
รวมถึงสามารถชําระผ่านระบบ ATM เพื่อเป็ นทางเลือกในการชําระที่สะดวกมากขึ้น

ปี 2547

ในเดื อนมกราคมบริ ษทั ได้สมัครเป็ นสมาชิกกับ บริ ษทั ข้อมูลเครดิตไทย จํากัด (Credit Bureau)
เพื่อได้รับทราบข้อมูลลูกค้าและนํามาใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผูเ้ ช่า
ซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้มาขอกูส้ ิ นเชื่อของบริ ษทั ได้

ปี 2549
มีนาคม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาในรู ปของศูนย์บริ การเช่าซื้ อจํานวน 1 สาขา ที่บริ 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

สิ งหาคม

หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ ้นกับบริ ษทั ในสัดส่ วนร้อยละ 39.76
ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้วนั้น ได้แต่งตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าว จํานวน 4 ท่าน

ปี 2550

พัฒนาซอฟแวร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสิ นเชื่อสู่ภูมิภาคทัว่ ประเทศ
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ปี 2551

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

ตุลาคม

เริ่ ม ดํา เนิ 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 สํา หรั บ สิ น เชื่ อ ลิ ส ซิ่ ง
รถยนต์ที่ ให้บ ริ ก ารนั้น ประกอบด้ว ยสัญญาเช่ า การเงิ น และสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน โดยบริ ษ ัท มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นลูกค้ามือสองที่ราคาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป

ปี 2553

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ

ปี 2554

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

ปี 2556

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื่อครอบคลุมทัว่ ประเทศอีก 1 สาขาที่จงั หวัดอุบลราชธานี

ด้ านเงินทุน
ปี 2545

บริ ษทั ได้จดั หาเงิ นทุนเพิ่มเติมเพื่อการขยายธุ รกิจ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 168 ล้านบาท
เป็ น 208 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ล้านบาท ให้แก่กลุ่ม
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั และตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2545 ที่ ประชุ มมี มติ ให้บริ ษทั แปรสภาพจากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด พร้อมกับการ
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน)” และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จาก 208 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 18,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท จัดสรรให้ประชาชนทัว่ ไปจํานวน 16,800,000
หุน้ ในราคาหุน้ ละ 8 บาท และจัดสรรให้กบั พนักงานของบริ ษทั จํานวน 1,600,000 หุ ้น ในราคาหุ ้น
ละ 6.40 บาท

ปี 2546

บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ผลู ้ งทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2546 ที่มีชื่อ
ว่า “หุน้ กูม้ ีประกันชนิดทยอยชําระเงินต้นของ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2550” มูลค่าเสนอขายทั้งหมดจํานวน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้
1,000.00 บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี และมีอายุ 4 ปี
บริ ษทั ได้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญครั้งที่ 1 จํานวน 200 ล้านหน่วยให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราส่ วนหุ ้น
สามัญ 3 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั 3 ชุด จํานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ชุดที่ 1 จํานวน 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 จํานวน 0.6 หน่วย และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ชุด
ที่ 3 จํานวน 0.4 หน่วย ประเภทเรี ยกใช้สิทธิ ได้ก่อนกําหนด ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาท
ต่อหุน้ ทําให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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
ทะเบียนชําระแล้วซึ่ งเท่ากับ 401,098,495 บาท อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที มผูบ้ ริ หารและ
ไม่มีผลกระทบใดๆต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั

เม.ย.-พ.ค.

ณ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริ ษทั มีหุ้นทุ นซื้ อคื น จํานวน 1,300,000 หุ ้น เป็ นราคา
ทั้ง สิ้ น 1.84 ล้านบาท ซึ่ งเกิ ด จากการซื้ อหุ ้น คื น ในช่ ว งวัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึ งวันที่ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยบริ ษ ัทมี ว ตั ถุประสงค์ของการซื้ อหุ ้นทุ นซื้ อคื น เพื่อ ช่ วยบริ หารทาง
การเงิน และมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ในระหว่างปี ปั จจุบนั
บริ ษทั จึ งได้กนั กําไรสะสมไว้เป็ นสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ ได้จ่ายซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน ทั้งนี้ เพื่อให้
การถื อ ครองหุ ้น ทุ น ซื้ อคื น ของบริ ษทั เพื่อ การบริ ห ารการเงิ นเป็ นไปตามมาตรา 66/1 (2) ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

ตุลาคม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่ งประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้อนุมตั ิ
การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 500,000,000 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนจํานวน 986,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน 486,000,000 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้กบั 1) ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 125,000,000 หุ ้น ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญใหม่ และผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญที่ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้ จะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
หลังจากที่ ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงาน กลต.ในอัตราส่ วน 1:1 และ 2) จัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด หรื อนักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน 150,000,000 หุ ้น โดยจะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงาน กลต. จํานวน 75,000,000 หน่วย
นอกจากนี้ บริ ษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 11,000,000 หุ ้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
และชุดที่ 3

ปี 2549
มกราคม

กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน
150,000,000 หุน้ พร้อมใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 75,000,000
หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธ.นครหลวงไทย”)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้ อขายหุ ้นระหว่างบริ ษทั ในฐานะผูจ้ ะ
ขาย และ ธ.นครหลวงไทยในฐานะกลุ่มผูจ้ ะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 150,000,000
หุ ้น ในราคา 1.15 บาท ต่อหนึ่ งหุ ้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 172,500,000 บาทและใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ จํานวน 75,000,000 หน่วย ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ การซื้ อขายขึ้นอยูก่ บั การได้รับ
อนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศไทยหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของบริ ษทั โดย ธ.นครหลวงไทย

ส่วนที่ 1 หน้า 5

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เมษายน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืนในโครงการจํานวน 1,300,000 หุ ้น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์การจําหน่ายหุ ้นตามราคาตลาด ซึ่ งไม่ต่ าํ
กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายล่าสุด

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 อเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 486,000,000
บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 486,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติให้แก้ไข
รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 265,000,000 หุน้ ให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 132,500,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ แสดง
สิ ทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทยที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นจํา นวน 80,500,000 หุ ้น เพื่อรองรั บ การใช้สิท ธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวน 8,000,000 หุ ้น เพื่อรองรั บการปรั บสิ ทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และ
ชุดที่ 3

กันยายน

เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2549 ธ.นครหลวงไทยได้มี ก ารชํา ระค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น เป็ นจํา นวนทั้ง สิ้ น
304,750,000.00 บาท สําหรับการซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 265,000,000 หุน้ ในราคาหุ ้นละ
1.15 บาท ส่งผลทําให้ ธ.นครหลวงไทย เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และทําให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
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) จากเดิมทุนจดทะเบียนชําระแล้วเท่ากับ 401,524,480.00 บาท

ปี 2551

มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใช้สิทธิ 166 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 หุน้
บริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,646 บาท

ปี 2552
กันยายน

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

พฤศจิกายน มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ 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
หลัง จากธนาคาร ธนชาต จํา กัด (มหาชน) ได้ซ้ื อ หุ ้น สามัญ ของธนาคาร นครหลวงไทย จํา กัด
มีนาคม
(มหาชน) จากกองทุ น ฟื้ นฟูแ ละพัฒ นาระบบสถาบัน การเงิ น ส่ ง ผลให้ธ นาคาร ธนชาต จํา กัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่แทนธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ งมี หุ้นบริ ษทั ร้อยละ
48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ว
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2554
เมษายน

บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 822,593,906 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 904,853,296 บาท

พฤศจิกายน บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 904,853,296 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็ นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ส่ งผลให้ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั โดยถื อหุ ้นเป็ นจํานวน
874,973,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ว
ปี 2555
บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ประชาชน เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
เมษายน
สิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน จํานวน 3 รุ่ น อายุ 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ร้อยละ 5.20
และ ร้อยละ 5.50 ตามลําดับ และ ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559
ตามลําดับ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท
พฤศจิกายน บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ประชาชน เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2559 มูลค่า 3,000 ล้านบาท
ปี 2556
เมษายน
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้อนุ มตั ิการ
เพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัทจากทุ นจดทะเบี ย นเดิ มจํานวน 1,342,349,708 บาท เป็ นทุ นจด
ทะเบียนจํานวน 1,610,819,649 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน 268,469,941 หุ ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรั บการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั คิดเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตรา 5 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล ใน
กรณี ที่หุน้ สามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคํานวณได้ออกมาเป็ นเศษของหุ ้น บริ ษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลในส่ วนของเศษหุ ้นนี้ เป็ นเงิ นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น จากการจ่ายหุ ้นปั นผลในครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั มีทุน
ชําระแล้วจํานวน 1,610,819,597 บาท (หุ ้นสามัญ 1,610,819,597 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท)
มิถุนายน

บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ประชาชน เป็ นหุน้ กูช้ นิ ดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน
ปี 2560 มูลค่า 2,000 ล้านบาท

สิ งหาคม

บริ ษทั มี ก ารออกหุ ้น กู้เ สนอขายในวงจํากัด ต่อ ผูล้ งทุ น ไม่ เกิ น 10 ราย เป็ นหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ผูถ้ ื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 เดื อน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 4.759 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2560 มูลค่า 760 ล้านบาท

ตุลาคม

บริ ษทั มีการออกหุน้ กูเ้ สนอขายในกรณี ทวั่ ไปแก่ประชาชน เป็ นหุน้ กูช้ นิ ดระบุผถู ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ย
สิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.80 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดื อนตุลาคม
ปี 2560 มูลค่า 3,000 ล้านบาท
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
1.3 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริ ษทั มีธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

65.18%

เป้ าหมายของบริษัทและแนวทางการดาเนินธุรกิจในช่ วง 5 ปี ข้ างหน้ า
สําหรั บการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ในรอบปี ที่ ผ่านมาท่ ามกลางปั จจัยที่ มีผลกระทบทั้งจากต่างประเทศและใน
ประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการติดตามและเฝ้ าระวังผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นอย่างใกล้ชิดและได้ร่วมบริ หารงานกับผูบ้ ริ หารของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
และ ซึ่งรวมถึงการกําหนดกลยุทธ์ในการให้สินเชื่อ โดยแยกลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายระหว่างบริ ษทั กับธนาคารให้ชดั เจนเพื่อไม่ให้
เกิ ดความทับซ้อนทางธุ รกิ จ ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงใช้ความเชี่ยวชาญและความชํานาญของบริ ษทั เป็ นหลักในการขยายสิ นเชื่อใน
อนาคต โดยวางแนวทางการดําเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี ข้างหน้าดังนี้
1. วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายฐานการให้เช่าซื้ อรถยนต์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริ การให้มากขึ้น
เพื่อให้กระบวนการให้สินเชื่อมีความรวดเร็ ว ถูกต้องและสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริ ษทั
2. ขยายกลุ่มฐานลูกค้ารถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ ทั้งรถบรรทุก รถปิ คอัพ รถมอเตอร์ ไซด์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE)
รถแท็กซี่ ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศโดยผ่านทางสาขาของบริ ษทั
3. การให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสิ นเชื่อหลัก เช่น รถเครน รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก
และอื่นๆซึ่งต้องอาศัยความชํานาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และรถเก่า
4. ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมอันจะนําไปสู่ การลดต้นทุนทางธุรกิจและส่ งผลให้บริ ษทั อยูใ่ น
จุดที่มีความสามารถในการแข่งขันได้
5. เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิ่มการบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
6. รั กษาบุ ค ลากรที่ มีคุณค่า ของบริ ษทั มุ่ง พัฒนาและสร้ า งบุ คลากรสิ นเชื่ อให้มีค วามเชี่ ยวชาญเพื่อรองรั บการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน) ในปี 2556 ยังคงขยายสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ องโดยเน้นตลาดรถบรรทุกทั้งใหม่และ
รถบรรทุกเก่ าเป็ นกลุ่มสิ นเชื่ อหลัก ซึ่ งเป็ นตลาดที่ บริ ษทั มีความเชี่ ยวชาญ โดยปั จจุบันบริ ษทั มี สัดส่ วนสิ นเชื่ อรถบรรทุ ก
จํานวนร้ อยละ 74 และสิ นเชื่ อรถยนต์ประเภทอื่ นๆ เช่ น รถยนต์ส่ วนบุ คคล รถปิ คอัพ รถ TAXI รถมอเตอร์ ไซด์ขนาดใหญ่
( BIG BIKE) ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 26 ของสิ นเชื่อทั้งหมดของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการให้สินเชื่อซึ่ ง
จะคํานึงถึงผลตอบแทนในการปล่อยสิ นเชื่อเป็ นสําคัญ เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็ นไปตาม เป้ าหมายที่ได้วางไว้
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556
รายได้
1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
2. รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
3. รายได้อื่น
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
- รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชําระ
- หนี้สูญได้รับคืน
- รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน
- รายได้อื่น*
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

2554
ล้ านบาท
%

ปี 2555
ล้ านบาท
%

ปี 2556
ล้ านบาท
%

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

379.13
1,715.36
2,094.49
16.64

15.82
71.56
87.38
0.69

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

76.22
60.07
5.07
104.99
39.51
285.86
2,396.99

3.18
2.51
0.21
4.38
1.65
11.93
100.00

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

2.1 ลักษณะของบริการ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจการให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสิ นเชื่อเพื่อเช่าการเงินรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริ การสิ นเชื่อ
ไปยังตลาดรถยนต์ที่บริ ษทั มีความชํานาญการเป็ นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ท้ งั ใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ
รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็ นต้น และตลาดรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง)โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 บริ ษทั ให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองคิดเป็ นประมาณร้อยละ 55 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2556
บริ ษทั มุ่งเน้นการปล่อยรถบรรทุกเป็ นหลัก ทั้งรถใหม่และรถเก่า โดยมีสัดส่ วนรถบรรทุกร้อยละ 74 และรถอื่นๆร้อยละ 26
ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ชาํ ระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิ ทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า
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ในการดําเนินธุรกิจให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ ยงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการให้บริ การ
สิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ บริ ษทั จึงต้องคํานึ งถึงปั จจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อ ซึ่ งได้แก่ สภาพการใช้งานของ
รถ ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึงต้องมีทีมงาน
สิ นเชื่อที่มากประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากการให้บริ การสิ นเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ยังมีการให้บริ การหลังการขาย โดยให้บริ การต่อภาษีทะเบียน
รถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งให้บริ ษทั นํารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจําปี ซึ่ งนอกจากจะเป็ น
การอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าแล้ว ยังเป็ นการเสริ มรายได้ให้กบั บริ ษทั รวมทั้ง เอื้อประโยชน์ให้กบั บริ ษทั ในแง่ของการ
คุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้ องกันความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ด้วย
ตารางแสดงมูลค่ าการให้ สินเชื่อเช่ าซื้อและเช่ าการเงินในปี แยกตามประเภทของรถยนต์ และระยะเวลาการชาระคืน*
2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ
สินเชื่อรถยนต์
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม
จานวนงวดทีใ่ ห้ 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

2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ

2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

3,777.81
12,623.08
16,400.89

23.04
76.96
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

72.16
63.16
783.48
102.20
1,683.25
55.47
8,280.92
16.34
5,333.07
0.00
10.84
0.00
16,400.89

0.44
0.39
4.78
0.62
10.26
0.34
50.49
0.10
32.52
0.00
0.06
0.00
100.00

หมายเหตุ : * ไม่รวมดอกผลและภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ส่วนที่ 1 หน้า 10

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
2.2 ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สําหรับในปี 2556 อุตสาหกรรมสิ นเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตที่นอ้ ยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นๆมา แต่การแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อยังคงรุ นแรงต่อเนื่ อง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงกิจการ
ลิสซิ่งและเช่าซื้อของผูผ้ ลิตและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มุ่งเน้นการทําตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือ
สอง ทํา ให้ ผูป้ ระกอบการบางรายมี ก ารปรั บ ตัวและขยายสั ด ส่ ว นไปยัง การให้สิ น เชื่ อ สํา หรั บ รถยนต์มื อ สองมากขึ้ น
ผูป้ ระกอบการเหล่านี้ก็ยงั ไม่ถือเป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริ ษทั เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้ าหมายหลักของบริ ษทั เป็ นกลุ่มรถยนต์เพื่อ
การพาณิ ชย์ท้ งั รถใหม่และรถเก่า ที่การแข่งขันในกลุ่มนี้ยงั ไม่รุนแรงเมื่อเปรี ยบเทียบตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล
อย่างไรก็ ตาม บริ ษ ัทมี แ ผนการรั กษาสัดส่ วนการปล่อ ยสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์เ พื่อการพาณิ ชย์ในช่ วง 3 ถึ ง 5 ปี
ข้างหน้าร้อยละ 75 – 80 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (โดยปกติ
เมื่อบริ ษทั ยึดรถประเภทนี้และทําการประมูลเพื่อขายสู่ สาธารณชน บริ ษทั จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้ ) ซึ่ ง
จะทําให้บริ ษทั สามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีตน้ ทุนการในดําเนิ นงานตํ่ากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันให้กบั บริ ษทั ได้มากขึ้น โดย ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั มีสัดส่ วนการให้สินเชื่ อรถยนต์ส่วนบุคคลต่อรถยนต์เพื่อการ
พาณิ ชย์คิดเป็ นร้อยละ 23 ต่อร้อยละ 77
นอกจากนี้จากประสบการณ์อนั ยาวนานและความชํานาญในธุรกิจ บริ ษทั ยังใช้ความได้เปรี ยบนี้ให้เป็ นประโยชน์ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสอง
การให้บริ การที่รวดเร็ วทันใจสําหรับลูกค้า เพื่อรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กบั ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์
มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็ นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ
2.2.1 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายของบริ ษ ัท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาทั่ว ไป รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้รั บ การแนะนํา จาก
ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสอง ทั้งนี้ สําหรับปี 2556 ที่ผา่ นมาบริ ษทั มียอดรวมการให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้ อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด บริ ษทั มุ่งเน้นการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว
เป็ นกันเองและให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์เป็ นสําคัญ รวมถึงการเอาใจใส่ และการพัฒนาบริ การหลังการ
ขายอย่างต่อเนื่ อง ทําให้บริ ษทั สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิ ม และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการ
แนะนําจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ท้ งั หลาย จากประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชําระค่างวด
กับบริ ษทั หมดแล้ว หรื ออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มกั จะกลับมาใช้บริ การ
สิ นเชื่อของบริ ษทั ต่อไป นอกจากนี้ ในปั จจุบนั บริ ษทั มีนโยบายในการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อเพิ่มเติมโดยมุ่งให้ความสําคัญแก่
ลูกค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่
1)

ลูกค้าซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจและประสงค์จะกูซ้ ้ือรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิ ชย์

2)

ลูกค้าซึ่งเป็ นผูม้ ีรายได้ประจําต่อเดือนไม่ต่าํ กว่า 2 เท่าของค่างวดที่ตอ้ งชําระ

ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายที่จะขยายสัดส่ วนการให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุก เป็ นร้อยละ
70 - 80 ของมู ล ค่ า พอร์ ต สิ น เชื่ อ รถยนต์มื อ สองคงค้า งในช่ ว ง 3 - 5 ปี ข้างหน้า โดยที่ ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ให้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
เช่าซื้ อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ประเภทรถบรรทุก และรถยนต์อื่น ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 74 และ 26 ของมูลค่าการให้
สิ นเชื่อรถยนต์
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2.2.2 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1. มุ่งเน้นการบริ การที่ สะดวกรวดเร็ วทั้งก่อนและหลังการขาย ควบคู่ไปกับความสามารถในการให้บริ การลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยการมีพนักงานสิ นเชื่อคอยให้บริ การประจําตามสถานจําหน่ายรถยนต์มือสองต่าง ๆ และมีเจ้าหน้าที่
ด้านทะเบียนรถยนต์ประสานงานกับทีมสิ นเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการอนุมตั ิสินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสําคัญ
กับการชําระราคาให้แก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์ให้มีความรวดเร็ วและตรงต่อเวลา
2. มุ่งเน้นการให้บริ การในกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่บริ ษทั มีความชํานาญทั้งในตลาดสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสอง
(Niche market) และรถบรรทุกทั้งใหม่และใช้แล้วด้วยประสบการณ์การดําเนิ นธุรกิจด้านนี้ มาเป็ นเวลากว่า 25 ปี ประกอบกับ
บุคลากรของบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในการทําตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนต์ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
เป็ นข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิ่งเริ่ มเข้ามาในธุรกิจ
3. ให้ความสําคัญกับการให้บริ การที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการต่อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าซึ่งเป็ นการเสริ มรายได้ให้กบั บริ ษทั อีกทางหนึ่ง
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์มือสอง ด้วยบริ การที่ มีคุณภาพ ความรวดเร็ ว การอํานวย
ความสะดวกในการให้บริ การ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดีกบั ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ ตลอดจนให้ความสําคัญกับความสมํ่าเสมอของ
การให้บริ การ โดยบริ ษทั จะต้องจัดหาวงเงินเพื่อให้บริ การสิ นเชื่อแก่ลูกค้าของผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์แต่ละรายได้อย่างเพียงพอและ
สมํ่าเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์และเพื่อสร้างโอกาสในการทําธุรกิจของบริ ษทั ต่อไป
5. บริ ษทั เน้นการให้สินเชื่อผ่านผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองที่ ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกคุณภาพรถยนต์ที่จาํ หน่าย
ราคาขายสมเหตุสมผล หลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรื อมีการรับประกันการใช้งานให้กบั ผูซ้ ้ือ เพื่อช่วยลดความเสี่ ยง
ในด้านคุณภาพของรถยนต์ที่เป็ นหลักประกัน ทั้งนี้บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงของการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองที่
มีความเสี่ ยงทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และคุณภาพของรถยนต์ ในขณะที่รถยนต์ใหม่มีความเสี่ ยงหลักอยูท่ ี่คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว
6. มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับบุคลากรที่มีอยู่ของบริ ษทั และการจัดหาบุคลากรด้านสิ นเชื่อที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทําตลาดรถยนต์มือสองมาร่ วมงานเพื่อเสริ มสร้างที มสิ นเชื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความรู ้แก่พนักงานและรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรู ปของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
2.2.3 นโยบายราคา
บริ ษทั มี นโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ ยที่ เหมาะสมแก่ ลูกค้า และในขณะเดี ยวกันบริ ษทั จะต้องมี กาํ ไรและ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น บริ ษทั จะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับ
การเช่าซื้ อและเช่าการเงิ นรถยนต์ประกอบกับปั จจัยต่าง ๆ เพื่อที่ บริ ษทั จะนํามากําหนดเงิ นวางประกันหรื อเงิ นดาวน์และ
ค่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อนชําระต่อไป ซึ่งปั จจัยดังกล่าวได้แก่
1. ต้นทุนดอกเบี้ ยเงินกูข้ องบริ ษทั ในปั จจุบนั และแนวโน้มอื่น ๆ ที่ จะส่ งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นต้น
2. ต้นทุนการดําเนินงานของบริ ษทั
3. คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้เป็ นหลักประกันในการเช่าซื้ อและเช่าการเงิน ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถยนต์ สภาพ
และอายุการใช้งานของรถยนต์
4. คุณสมบัติของผูเ้ ช่าซื้อและผูค้ ้ าํ ประกัน โดยเฉพาะในกรณี ที่ผเู ้ ช่าซื้อที่มีภูมิลาํ เนาในต่างจังหวัดซึ่ งอาจมีความเสี่ ยง
ในการติดตามหนี้ บริ ษทั จะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิ่มจากอัตราปกติ
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2.2.4 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
บริ ษทั มีส่วนงานการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทําตลาดรถยนต์มือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจําอยูต่ ามสถานที่ จาํ หน่ายของผูจ้ าํ หน่ าย
รถยนต์มือสองที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ซึ่งผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิตามขั้นตอนการพิจารณาและ
ตรวจสอบผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กําหนด ทั้งนี้บริ ษทั ไม่ได้มีการทําสัญญาใดๆกับผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์เหล่านั้น
ปั จจุบนั บริ ษทั มีผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จํานวนรวมทั้งสิ้ นมากกว่าพันราย ซึ่ งทั้งหมดเป็ นผูจ้ าํ หน่ าย
รถยนต์ที่ต้ งั อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเป็ นคู่คา้ ประจําประมาณ 500 ราย ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มี
การปล่อยสิ นเชื่ อให้กบั ลูกค้าผ่านผูจ้ ดั จําหน่ ายรถยนต์รายใดเกิ นกว่าร้อยละ 30 ของสิ นเชื่ อรวม ซึ่ งโดยปกติผูจ้ ัดจําหน่ าย
รถยนต์จะมีการติดต่อทําธุรกิจกับบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านเช่าซื้อและเช่าการเงินหลายราย แต่การแนะนําให้ลูกค้าผูซ้ ้ือรถยนต์ใช้
บริ การเช่าซื้อและเช่าการเงินจากบริ ษทั ใดขึ้นกับปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่
- ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์และบริ ษทั
- คุณภาพและความรวดเร็ วในการให้บริ การแก่ลูกค้า
- ความรวดเร็ วและความตรงต่อเวลาในการชําระเงินให้กบั ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์
- ความสมํ่าเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริ การ
- ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริ มการขายที่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์จดั ขึ้นในบางโอกาส
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดําเนิ นธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มาเป็ นเวลานาน
จึงทําให้บริ ษทั สามารถทําการค้าในลักษณะการมีสิทธิ เพียงรายเดียวในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อแก่ลูกค้า/ผูซ้ ้ื อรถยนต์ของ
ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองขนาดใหญ่บางรายได้
2.2.5 ภาวะการแข่ งขัน
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน สามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) สถาบันการเงิน
2) บริ ษทั เช่าซื้ อและเช่าการเงิ นทั่วไป และ 3) บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายรถยนต์ จากสภาพอัตราดอกเบี้ ย
ภายในประเทศในอดีตที่ลดลงประกอบกับมีการขยายฐานการตลาดยานยนต์เข้ามาสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขัน
ที่รุนแรง ซึ่ งการขยายฐานการตลาดของผูผ้ ลิตรถยนต์ (Captive Financing) มักมีการจัดตั้งบริ ษทั ผูใ้ ห้สินเชื่ อเช่าซื้ อในเครื อ
ของผูผ้ ลิตรถยนต์ เพื่อให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่ผซู ้ ้ื อรถยนต์อนั เป็ นการสนับสนุ นการขาย และเพื่อเป็ นการเข้ามามีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในการให้บริ การด้านสิ นเชื่อมากขึ้น มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา เนื่องจากมีตน้ ทุน
ทางการเงินที่ต่าํ และได้รับชดเชยจากผูผ้ ลิตรถยนต์ ทําให้มีตน้ ทุนโดยรวมตํ่ากว่าผูป้ ระกอบการเช่าซื้อและเช่าการเงินรายอื่น
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นสถาบันการเงิน บริ ษทั ในเครื อของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์หรื อบริ ษทั เช่าซื้ อและเช่า
การเงินรายใหม่ มักจะให้ความสําคัญและเน้นการปล่อยสิ นเชื่อเพื่อเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่เป็ นหลัก เนื่ องจากบริ ษทั เหล่านี้ มีฐาน
เงินทุนที่มีตน้ ทุนตํ่า จึงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ยรับตํ่ามากกว่าที่จะยอมรับ
ความเสี่ ยงของการแข่งขันในตลาดเช่าซื้ อรถยนต์มือสอง ถึงแม้จะมีอตั ราดอกเบี้ ยรับที่ สูงกว่า ทั้งนี้ ในตลาดรถยนต์มือสอง
ความเสี่ ยงไม่ได้จาํ กัดอยูท่ ี่คุณภาพของลูกหนี้ เหมือนกับการให้เช่าซื้ อรถยนต์ใหม่ คุณภาพของสิ นทรัพย์หรื อรถยนต์ยงั มีผล
อย่างมากต่อความเสี่ ยงในธุรกิจ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู ้ ประสบการณ์ในการทําการตลาดและประเมิน
สภาพและราคาของรถยนต์มือสองได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันทําให้อตั ราดอกเบี้ ยสิ นเชื่ อเช่าซื้ อ
รถยนต์ลดตํ่าลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ ทําให้ผูป้ ระกอบการบางแห่ งมี การปรับตัวและขยายสัดส่ วนไปยังการให้สินเชื่ อ
สําหรับรถยนต์มือสองที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อรักษาส่วนต่างของดอกเบี้ย (margin) ไม่ให้ลดตํ่าลงมาก
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2.2.6 แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ธุรกิจสิ นเชื่ อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ
หากมียอดขายรถยนต์ใหม่เพิม่ ขึ้น ธุรกิจสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จะมีการเติบโตขึ้นอย่างสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ ปั จจัยอื่น
ที่ ผลักดันให้ธุรกิ จสิ นเชื่ อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ ยที่ ยงั ตํ่าในปั จจุบนั เมื่ อเที ยบกับ
สถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 รวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในระบบซึ่ งนําไปสู่ การผ่อนปรนเงื่อนไขใน
การให้สินเชื่อ อาทิ การลดเงิ นดาวน์ควบคู่กบั การขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ ส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงจาก
การซื้อด้วยเงินสดมาเป็ นการผ่อนชําระมากขึ้น
สถิตยิ อดจาหน่ ายรถยนต์ ใหม่ ในประเทศ
(หน่วย : คัน)

ตลาดรถยนต์ นั่ง
2549*
1) รถยนต์นงั่
191,405
2) รถยนต์เชิงพาณิ ชย์ 490,603
รวม
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

2554**
2555*
2556*
541,681 669,725 631,221
293,635 759,412 699,447
835,316 1,429,137 1,330,668

ที่มา : * ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
** กรมการขนส่ งทางบก

ตามตารางข้างต้น ในปี 2556 กลุ่ ม บริ ษ ัท รถยนต์มี ย อดจํา หน่ า ยรถยนต์นั่ง ใหม่ ใ นประเทศโดยรวมประมาณ
1,330,668 คัน ในขณะที่ยอดจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อยูท่ ี่ 699,447 คัน ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย จากสภาพเศรษฐกิ จ
โดยรวมในประเทศอยูใ่ นสภาวะการเติบโตที่ นอ้ ยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนๆ นโยบายส่ งเสริ มรถคันแรกของรัฐบาลใน
กลุ่มรถยนต์นงั่ ขนาดเล็กและรถอีโคคาร์ ซึ่ งหมดลงในปี 2556 ทําให้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัว ในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้
คาดการณ์วา่ ในช่วง 1 - 2 ปี ข้างหน้า อุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงจะขยายตัวเล็กน้อย ขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจและการเมืองใน
ประเทศเป็ นสําคัญ
ตารางเปรียบเทียบเงินให้ ก้ ยู มื แยกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ แต่ ละไตรมาส จนถึงเดือนธันวาคม 2556
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
1)การซื้ อ ที่ ดิ นเปล่า เพื่อ สร้ าง
สิ่ ง ปลูกสร้างอื่นๆ
2) การซื้อหรือเช่ าซื้อรถยนต์ และ
รถจักรยานต์

ม.ค.-มี.ค.56

เม.ย.-มิ.ย.56

ก.ค.-ก.ย.56

ต.ค.-ธ.ค.56

2,269

2,306

3,094

3,147

868,843

893,726

906,083

889,758

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ( http://www.bot.or.th )

หากพิจารณาตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ตามตารางข้างต้น จะเห็น
ว่า ตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธุรกิจเงินทุนในประเทศมีการขยายตัวที่ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมาซึ่งสอดคล้องตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้น
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 แหล่ งทีม่ าและใช้ ไปของเงินทุน
แหล่งเงิ นทุนที่ บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิ จนอกจากจะมาจากส่ วนของทุนแล้ว บริ ษทั ยังมีการกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554 มีดงั นี้
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสั้น*
หุน้ กูร้ ะยะยาว***
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม

2556
จานวนเงิน สั ดส่ วน (%)
3,223.28
12.09
7,007.20
14,760.00
1,662.00
23,429.20
26,652.48

26.29
55.38
6.24
87.91
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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

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

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกูย้ มื ระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
(**) หนี้ สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็ นเงินกูย้ ืมเนื่ องจากหนี้ สินที่เกิดจากการดําเนิ นงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี ,
เจ้าหนี้สรรพากร, เงินทดรองจ่าย, เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชีเงินกูย้ ืมสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 มี
จํานวนรวม 23,429.20 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
เงินกูย้ มื สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวนรวม 23,429.20 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
กาหนดชาระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
9,807.20
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
1,778.67
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
5,583.33
เกินกว่า 3 ปี
6,260.00
รวม
23,429.20
เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่รวมลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ ที่อยู่ระหว่างดําเนิ นคดี บริ ษทั จะมี
ค่างวดที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้
ค่ างวดที่ได้รับจากลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
เกินกว่า 3 ปี
รวม

เช่ าซื้อ
10,688.54
8,937.94
6,513.73
4,062.47
30,202.68
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สั ญญาเช่ าการเงิน
79.40
70.46
43.15
45.44
238.45

รวม
10,767.94
9,008.40
6,556.88
4,107.91
30,441.13

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริ ษทั มีหนี้ เงินกูท้ ี่ครบกําหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
ระยะสั้น) จํานวน 9,807.20 ล้านบาท และมีหนี้ ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิ น 2 ปี จํานวน 1,778.67
ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่างวดที่ถึงกําหนดชําระของลูกหนี้ ภายใน 1 ปี จํานวน 10,767.94 ล้านบาท และค่างวด
ที่ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จํานวน 9,008.40 ล้านบาท จะเห็นได้วา่ บริ ษทั มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะชําระเงินกู้
ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี สําหรับเงินกูย้ มื ที่ครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี นั้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งความสําคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงิ นกู้ใหม่ที่เป็ นเงิ นกู้ระยะยาวและมี อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการชําระหนี้ ของลูกหนี้ และเป็ นการลดความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงของ
Mismatch fund ซึ่งบริ ษทั ยังคงบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
2.3.2 การให้ ก้ ยู มื เงิน
บริ ษทั มีนโยบายปล่อยสิ นเชื่ อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็ นสําคัญ โดยลูกค้าส่ วนมากของบริ ษทั เป็ นลูกค้าบุคคล
ธรรมดาทัว่ ไป บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกค้าประกอบกับเครดิตของผูค้ ้ าํ ประกัน โดยจะพิจารณาจากความมัน่ คงของรายได้ อาชีพ รวมไปถึงสถานที่อยูอ่ าศัยหรื อ
สถานที่ทาํ งานของลูกค้า การตรวจดูประวัติของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยกํากับดูแลแต่ละขั้นตอน
ด้วยความระมัดระวัง
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
1.ขันตอนพิ
้
จารณาและตรวจสอบ
ผู้ค้ารถยนต์ เบื้องต้น
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 ม ัติ

องค์กรและบริษทั ต่า งๆ

บุ คคลที่ตดิ ต่อโดยตรง

มี ค วามประสงค์ ทาเช่าซื้ อ

เจ้า หน้ า ที่สนิ เชือ่

จ่ายเช็คชาระค่ าสิน ค้ า
(และราคา commision)

รวบรวมเอกสารและ วิเคราะห์ เบื้ องต้ น

3. ขันตอนการพิ
้
จารณาคุ ณ สมบัติ
และคัด เลือกลูก ค้า

แผนกวิเคราะห์ เครดิต
และตรวจสอบ

4. ขันตอนการอนุ
้
มตั ิสนิ เชื่อ

พิจารณาอนุ ม ัติสนิ เชือ่

ปฏิเสธ

ผ่ านตามเกณฑ์

อนุ ม ัติ

5. ขันตอนหลั
้
ง ผ่ านกระบวนการ
อนุ มตั ิสนิ เชื่อ

ผ่า นกระบวนการสิน เชือ่

1. ประเมิ น ค่ าใช้จ่าย
2. ป้ อนข้อมู ลเข้าระบบ computer ออกเลขสัญญา

บริษทั ประกัน ภัย

สิน เชือแจ้
่ ง

แจ้งออกเช็คเช่าซื้ อให้
เจ้าของกรรมสิท ธิ ์

แผนกการเงิน
เจ้า หน้ า ที่เก็บ เงิน

6. ขันตอนการช
้
าระเงินของลูก ค้า

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

ลูกค้า ได้ร ับ อนุ ม ัติ
ชาระค่ างวดและบริก ารต่ าง ๆ

7. ขันตอนการควบคุ
้
มลูก หนี้
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 การยึดทรัพย์
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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

เนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิจการเช่าซื้ อและเช่าการเงินจะต้องเกี่ ยวข้องกับกลุ่มผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์มือสองและกลุ่มลูกค้า
บุคคลรายย่อย ดังนั้น บริ ษทั จึงจําเป็ นจะต้องมีข้ นั ตอนในการพิจารณาตรวจสอบผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ และขั้นตอนการพิจารณา
ปล่อยสิ นเชื่อแก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จาหน่ ายรถยนต์ เบือ้ งต้ น
บริ ษ ัทจัดให้มีข้ นั ตอนในการพิ จารณาและตรวจสอบผูค้ า้ รถยนต์ เพื่ อดําเนิ นการอนุ ม ัติผูค้ า้ รถยนต์ โดยมี การ
ปฏิบตั ิงานดังนี้
1. เจ้า หน้า ที่ สิ น เชื่ อ ทํา การขยายตลาดเพื่ 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 เจ้าหน้าที่ สิน เชื่ อ สํารวจผูค้ า้ รถยนต์ พร้ อมทั้งทํา ประวัติข องผูค้ า้ และผลงานที่ ผ่า นมาว่ามี ความชํา นาญ
เชี่ยวชาญ และเป็ นผูม้ ีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรมต่ออาชีพหรื อไม่
1.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพรถยนต์ ชนิ ด ของรถยนต์ มี อายุของรถยนต์ว่าเป็ นรถที่ ตรงกับเป้ าหมายที่ ทางบริ ษ ัท
ต้องการคือเป็ นรถที่ไม่เกิดอุบตั ิเหตุหนักอายุไม่เกิน 10 ปี เป็ นรถเก๋ ง หรื อรถบรรทุกเล็ก (Pick up)
1.3 ผูค้ า้ มีสถานที่คา้ ขายและอยูใ่ นพื้นที่ทาํ การค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรื อไม่ เช่น เป็ นตลาดรถยนต์ที่มี
การขึ้นป้ ายโฆษณา หรื อเปิ ดเป็ นสถานที่ซ่ ึงใช้กบั รถยนต์เท่านั้น
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่ อทําคําขอเปิ ดตลาดตามใบคําขอที่ ทางบริ ษทั จัดไว้เพื่อจัดทําประวัติต่างๆตามข้อ 1. ส่ งให้ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่อตรวจสอบและอนุมตั ิในเบื้องต้น
3. ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานด้านสิ นเชื่อออกสํารวจตลาดและนัดพบกับผูค้ า้ ตามสถานที่คา้ รถยนต์หรื อตลาด
นัดรถยนต์เพื่อตรวจสอบ และทําความเข้าใจกับผูค้ า้ ถึงเรื่ องเงื่ อนไขการปฏิ บัติงานจริ ง และวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั
4. กรณี อนุมตั ิจะส่งเรื่ องต่อไปเปิ ดทําใบระบบการเงิน และส่งเรื่ องต่อให้กรรมการผูจ้ ดั การอนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ง
5. จัดเก็บประวัติผคู ้ า้ ตามพื้นที่และเจ้าหน้าที่การตลาดที่รับผิดชอบ
2) ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบือ้ งต้ น
เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการติดต่อจากผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์หรื อลูกค้า เจ้าหน้าที่จะต้องทําการตรวจดูสภาพรถยนต์
ประเมินราคารถยนต์ และกําหนดยอดจัดเช่าซื้ อ พร้อมทั้งให้คาํ อธิ บายรู ปแบบการทําสัญญาและเงื่ อนไขในการเช่าซื้ อให้
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่การตลาดต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นของลูกค้าและ
ผูค้ ้ าํ ประกัน เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์สินเชื่อ ทําการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าและผูค้ ้ าํ ประกันต่อไป
3) ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัตแิ ละคัดเลือกลูกค้ า
เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์สินเชื่อและตรวจสอบทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานเอกสารทั้งหมด
เช่น เอกสารสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาสมุดบัญชี ธนาคารที่ แสดงประวัติการเงิ นย้อนหลัง 2-3 ปี
พร้อมทั้งต้องถ่ายรู ปรถยนต์ ถ่ายรู ปภาพภายในห้องโดยสาร และห้องเครื่ องด้วย รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต (Credit Rating)
และพิจารณาความน่าเชื่อถือความสามารถในการชําระหนี้ ของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องออก
รายงานการตรวจสอบเพื่อให้ประกอบการอนุมตั ิพร้อมกับเสนอคําแนะนําแก่ผมู ้ ีอาํ นาจอนุมตั ิต่อไป
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ดังนั้นก่อนการพิจารณาอนุ มติให้สินเชื่ อแก่ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิการดูแลการให้สินเชื่ อที่
รัดกุมและมีประสิ ทธิภาพ โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและคัดเลือกลูกค้าดังต่อไปนี้
นโยบายเบื้องต้นในการคัดเลือกลูกค้า ณ ปั จจุบนั ได้แก่
1) ลูกค้าซึ่ งเป็ นเจ้าของธุรกิจหรื อผูม้ ีรายได้ประจํา และประสงค์จะกูซ้ ้ื อรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิ ชย์ หรื อเพื่อใช้
ในชีวติ ประจําวัน
2) ลูกค้าซึ่งเป็ นผูม้ ีรายได้ประจําต่อเดือนไม่ต่าํ กว่า 2 เท่าของค่างวดที่ตอ้ งชําระ
ระบบวิเคราะห์และให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring) ซึ่งเป็ นการให้คะแนนตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ลูกค้า และบริ ษทั จะรับมาพิจารณาโดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลของลูกค้าที่มีสถานะใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะทําให้ทราบความสามารถ
ในการชําระหนี้ต่อบริ ษทั ได้ตรงเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1) โดยพิจารณาจากอาชีพ เช่นอาชีพแพทย์ หรื อวิศวกร รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูพ้ ิพากษา เป็ นต้น ซึ่ งจะ
ได้รับคะแนนสูงสุด
2) โดยพิจารณาจากประวัติการชําระเงินของผูก้ ู้ เช่น ประวัติการชําระบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ รายได้ต่อเดือน
กับภาระที่ตอ้ งแบกรับ สอบถามจํานวนบัตรเครดิตและจํานวนบัญชีเงินฝาก/บัญชีเงินกระแสรายวันที่เปิ ดใช้วา่ มี
มากอย่างไร หากมีมากเกิ นไปอาจส่ งผลกระทบต่อคะแนนความน่ าเชื่ อถือ และปริ มาณหนี้ คา้ งชําระต่างๆกับ
สถาบันทางการเงิน
3) โดยพิจารณาจากรถยนต์ที่ลูกค้าประสงค์จะกู้ยืม หากเป็ นรถยนต์มือสองญี่ปุ่น เช่น โตโยต้า หรื อฮอนด้า จะ
ได้รับคะแนนสูงสุดเช่นกัน เนื่องจากเป็ นที่นิยมและมีสภาพคล่องในการขายในตลาดรถมือสอง
4) หากผูก้ วู้ างแผนที่จะวางเงินดาวน์สูง จะได้รับคะแนนสูงสุด
5) โดยพิจารณาไปที่ผคู ้ ้ าํ ประกัน ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชําระหนี้แทน
หลังจากทําการวิเคราะห์ลูกค้า ฝ่ ายวิเคราะห์ สินเชื่อและตรวจสอบจะทํารายงานการวิเคราะห์ (Reporting) สําหรับ
ลูกค้าแต่ล ะรายถึ งความน่ าเชื่ อถื อของลูก ค้า และความสามารถในการชําระหนี้ ต่อ บริ ษทั ได้ต รงเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยูก่ บั รายได้และความสามารถในการผ่อนชําระ ยี่ห้อของรถ รุ่ นของรถและ
ปี ของรถ เช่น อายุของรถยนต์ในปี ใหม่ ๆ จะได้อายุการผ่อนในระยะยาวกว่ารถปี เก่าๆ
4) ขั้นตอนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้
วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่ อคัน
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่ อหรื อผูจ้ ดั การสาขาลงนามในเอกสารที่
ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การสายงานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
รองกรรมการผู ้จัด การสายงานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
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วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่ อคัน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ไม่เกิน 25,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ไม่จาํ กัดวงเงิน

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการสายงานธุ รกิ จสิ นเชื่ อร่ วมกับรอง
กรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรกิจสิ นเชื่อลงนามในเอกสารที่
ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
กรรมการผูจ้ ดั การลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จัด การสายงานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ หรื อ รอง
กรรมการผูจ้ ัดการสายงานธุ รกิ จสิ นเชื่ อร่ วมกับกรรมการ
ผู ้จัด การลงนามในเอกสารที่ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากฝ่ าย
วิเคราะห์สินเชื่อ
ประธานกรรมการลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
กรรมการผู ้จัด การร่ ว มกับ ประธานกรรมการลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริ หารอนุมตั ิเอกสารที่ผ่านการเห็ นชอบ
จากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิเอกสารที่ ผ่านการเห็ นชอบ
จากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ

5) ขั้นตอนหลังผ่านกระบวนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
เมื่อมีการอนุมตั ิสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการสิ นเชื่อจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและผูค้ ้ าํ ประกัน
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั เพื่อเป็ นหลักฐานให้ฝ่ายต่าง ๆ ติดตามดูแลลูกค้าต่อไป รวมทั้งรับผิดชอบดูแลเรื่ องความ
ครบถ้วนของเอกสาร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตอ้ งแจ้งทําประกันรถยนต์เพื่อคุม้ ครองรถยนต์ดว้ ย
6) ขั้นตอนการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาประกันภัยจะทําการออกหนังสื อสัญญาเช่าซื้ อและหนังสื อสัญญาเช่าการเงิ นให้แก่ลูกค้า และ
ผูค้ ้ าํ ประกันได้ลงลายมือชื่อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อกับบริ ษทั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะจัดเตรี ยมเรื่ องการชําระเงินให้กบั ผู ้
จําหน่ายรถยนต์ พร้อมทั้งจัดให้ลูกค้ามีการประกันภัยรถยนต์ที่คุม้ ครองทันทีที่มีการส่ งมอบรถยนต์ให้กบั ลูกค้า โดยมีบริ ษทั
เป็ นผูร้ ับประโยชน์ นอกจากนั้นบริ ษทั จะให้บริ การต่ออายุกรมธรรม์ และให้การดูแลบริ การลูกค้าในเรื่ องงานทะเบียนรถยนต์
ตลอดระยะเวลาที่ยงั มีการผ่อนชําระกับบริ ษทั ฝ่ ายการเงินจะดูแลลูกค้าในส่ วนการรับชําระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้ อ โดย
ลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่างวดได้หลายวิธี เช่น การชําระค่างวดผ่านธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรื อทางธนาณัติ
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ทาํ การปรับปรุ งวิธีการชําระค่างวดของลูกค้า โดยบริ ษทั ได้เข้าร่ วมกับธนาคารชั้นนําในการที่ลูกค้าสามารถ
ชําระค่างวดผ่านธนาคารแบบ On-line เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดเก็บค่างวด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนภาระการตรวจสอบของฝ่ ายการเงิน
เมื่อลูกค้าได้ผ่อนชําระค่างวดครบถ้วนแล้ว จะส่ งต่อให้แผนกแจ้งโอนกรรมสิ ทธิ์ เพื่อจัดการโอนกรรมสิ ทธิ์ และ
จัดทําบันทึกประวัติของลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้ามีการโอนสิ ทธิ์ ให้ผเู ้ ช่าซื้ อรายใหม่ จะต้องเริ่ มพิจารณาคุณสมบัติผเู ้ ช่าซื้ อและ
คุณสมบัติผคู ้ ้ าํ ประกันใหม่
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7) ขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ
ในกรณี ลูกค้าผิดสัญญาค้างชําระค่างวด บริ ษทั จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สินปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้
- กรณี ผิดนัดชําระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและทวงถาม
ลูกค้า ทั้ง นี้ บ ริ ษ ัทจะเริ่ มคิ ดเบี้ ย ปรั บทันที่ เมื่ อ ผิด นัด ชํา ระงวดที่ 1 โดยอัต ราเบี้ ยปรั บ เป็ นไปตามที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) กําหนด (ส.ค.บ กําหนดไว้เท่ ากับอัตราดอกเบี้ ย MRR ของ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี )
- กรณี ผิดนัดชําระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมายเตือนเพื่อเร่ งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบ ติดตามทวง
ถามลูกค้า และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคําเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า
- กรณี ผิดนัดชําระ 3 งวดขึ้นไป ทํารายงานส่ งให้ฝ่ายเร่ งรัดหนี้ สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ โดยให้เวลาอีก 30 วัน
เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ลูกค้าไม่มาติดต่อบริ ษทั จะดําเนิ นการเร่ งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริ ษทั ไม่สามารถ
ติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรื อ ในกรณี ที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่พอที่ จะชําระหนี้ คงเหลือ บริ ษทั จะ
ดําเนิ นการทางกฎหมายกับลูกค้าและผูค้ ้ าํ ประกันต่อไป โดยจะเป็ นการฟ้ องร้ องคดี เพื่อให้ได้หนี้ คืนมากที่ สุด
นอกจากนี้บริ ษทั จะต้องจัดทํา black list เพื่อเป็ นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อสําหรับลูกค้ารายดังกล่าวต่อไป
สําหรับสัญญาเช่าซื้อที่ทาํ ขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2543 ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) นั้น มีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั หรื อผูป้ ระกอบการให้เช่าซื้ อรถยนต์ทุกราย หากนํารถออกประมูลขาย
ได้ร าคาเกิ นกว่า จํานวนหนี้ คงค้างตามสัญ ญา จะต้องคื น เงิ น ส่ ว นเกิ น ให้กับ ผูเ้ ช่ า ซื้ อ ในทางกลับกัน หากมี ส่ ว นขาดทุ น
ผูเ้ ช่าซื้อก็ตอ้ งชําระคืนเป็ นค่าเสี ยหายให้กบั ผูใ้ ห้เช่าซื้อ
8) ขั้นตอนการประมูลรถยนต์ ทยี่ ดึ ได้
เมื่อมีการยึดรถยนต์คืนมาแล้ว บริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้ามาปิ ดบัญชีภายในเวลาที่กาํ หนด ถ้าลูกค้าไม่มาติดต่อตามเวลาที่
กําหนดไว้ บริ ษทั จะนํารถยนต์ดงั กล่าวไปประมูลขายต่อสาธารณชน โดยบริ ษทั จะทําการปิ ดประกาศจําหน่ายรถยนต์ที่ยึดได้
ณ ที่ทาํ การของบริ ษทั รวมทั้งแจ้งจําหน่ ายรถยนต์ที่ได้ยึดคืนมาต่อผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองที่ มีความประสงค์ที่จะซื้ อ โดย
ผูเ้ ข้าร่ วมประมูลสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ประมูลตามสถานที่และเวลาที่ได้กาํ หนดไว้ในประกาศ ผูเ้ ข้าร่ วมประมูล
จะต้องยืน่ ซองประมูลที่ที่ทาํ การของบริ ษทั ผูใ้ ห้ราคาเสนอซื้อสูงสุดถือเป็ นผูช้ นะการประมูลจะได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์
การประมูลขายรถยึดของบริ ษทั จะมีแผนกสิ นเชื่อเป็ นผูก้ าํ หนดราคากลางที่ ใช้เป็ นฐานในการพิจารณาประมูลขาย
ทุกครั้ง และต้องรายงานการประมูลขายให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การทราบทุกครั้ง
2.3.3 การให้ ก้ ยู มื ผ่านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เงินให้กยู้ มื
ปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีเงินให้กยู้ มื เงินผ่านผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.3.4 เงินลงทุน
บริ ษทั มีเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดกําไรเพิ่มพูน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนในปี 2536
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี
เท่ากับ 240,381 บาท ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีรายได้หลักจากดอกเบี้ ยรับจากการปล่อยสิ นเชื่ อ โดยจะเป็ นลักษณะการคิด ดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed
Rate) ในขณะที่ ตน้ ทุนการกูย้ ืมของบริ ษทั บางส่ วนมาจากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่ มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float
Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมมีการปรับขึ้น
ในขณะที่ อตั ราดอกเบี้ ยรั บยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้ นตามทันอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ที่ปรั บตัวสู งขึ้ น จะส่ งผลกระทบต่อ
อัตราส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest spread)ให้มีอตั ราลดลง ดังนั้นบริ ษทั ได้พยายามบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยการขยายการให้สินเชื่อ เช่าซื้ อโดยเพิ่มสัดส่ วนสิ นเชื่อของรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ที่ให้อตั ราผลตอบแทนที่สูง
กว่าให้มากขึ้นและการคืนเงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ น (Refinance) ด้วยแหล่งเงินกูใ้ หม่ที่มีอตั ราดอกเบี้ ยลดลง เพื่อรักษาระดับ
Interest spread ให้อยูใ่ นระดับที่สมํ่าเสมอ
3.2 ความเสี่ยงจากความแตกต่ างทางด้ านระยะเวลาการให้ สินเชื่อและระยะเวลาในการกู้ยมื เงินและสภาพคล่ องทางการเงิน
บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจเช่าซื้อส่วนใหญ่จะต้องประสบกับความเสี่ ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อ
และระยะเวลาในการกูย้ ืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ บริ ษทั เองก็เช่นเดียวกัน จากเดิ มที่ บริ ษทั มีการให้สินเชื่อแก่
ลูกค้าเป็ นช่วงระยะเวลานาน 1 - 5 ปี ในขณะที่บริ ษทั มีการจัดหาเงินทุนของบริ ษทั ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของเงินกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงินและตราสารหนี้ ซึ่ งมีช่วงระยะเวลาในการกูย้ ืม 1 - 4 ปี จึงอาจมีความเสี่ ยงจากความแตกต่างด้านระยะเวลา (Duration
Gap) และอาจส่งผลให้เกิดภาวะของรายรับและรายจ่ายไม่สอดคล้องกันและจะนําไปสู่ การเกิดความเสี่ ยงการขาดสภาพคล่อง
ในการดําเนิ นงานได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ตระหนักถึ งความเสี่ ยงดังกล่าวและได้บริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยการแบ่งชั้นลูกหนี้
สัญญาเช่าซื้อใหม่ของบริ ษทั ออกเป็ นระยะสั้นและระยะยาวและปรับระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ในการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมจากแหล่งต่างๆ และเพิ่มสัดส่ วนเงินกูย้ ืมจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลา
การให้สินเชื่อให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความแตกต่างด้านระยะเวลาลง และสามารถบริ หารจัดการต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสม
มากขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานลงให้เหลือน้อยลง
3.3 ความเสี่ยงด้ านการตลาดและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจําหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและได้ผลักดันให้เกิดผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ลิสซิ่ งและเช่าซื้ อรถยนต์ข้ ึนใหม่หลายราย ทั้งที่ เป็ นกิ จการที่ มีผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสถาบันการเงิ น และธนาคารพาณิ ชย์ หลังจากที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาํ หนดแผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้ อ
และธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรี และอนุญาตให้กิจการที่เป็ นของผูผ้ ลิตรถยนต์และตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ที่มีเงินทุนจํานวนมาก
จากต่างประเทศและมีตน้ ทุนทางการเงิ นที่ ต่ าํ สามารถประกอบธุ รกิ จเช่าซื้ อและธุ รกิ จลิสซิ่ งได้อย่างเสรี เช่นกัน ส่ งผลให้
สภาวะตลาดธุ รกิ จลิสซิ่ งและเช่าซื้ อมีการแข่งขันที่ สูงอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเพื่อช่วยสนับสนุ นยอด
จําหน่ายรถยนต์
สําหรั บปี 2556 บริ ษทั มี แผนการรั กษาสัดส่ วนการปล่อยสิ นเชื่ อเช่าซื้ อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ในช่ วง 3 ถึ ง 5 ปี
ข้างหน้าร้อยละ 75 – 80 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่ารถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคล (โดยปกติ
เมื่อบริ ษทั ยึดรถประเภทนี้และทําการประมูลเพื่อขายสู่ สาธารณชน บริ ษทั จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้ ) ซึ่ ง
จะทําให้บริ ษทั สามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีตน้ ทุนการในดําเนิ นงานตํ่ากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันให้กบั บริ ษทั ได้มากขึ้น
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3.4 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้ อ ความเสี่ ยงจากการดําเนิ นงานอันเกิดจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็ นความเสี่ ยงที่มี
ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิ จ การที่ผเู ้ ช่าซื้ อไม่สามารถชําระหนี้ ได้ตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปั จจัยภายในของลูกค้าเองเช่น
ความต้องการใช้เงินเพื่อรักษาสุขภาพ ปั ญหาจากปั จจัยจากค่าซ่อมบํารุ งรถยนต์ที่กาํ ลังผ่อนชําระอยู่ ปั ญหาจากปั จจัยภายนอก
เช่น ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ปั ญหาจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปั ญหาจากการถูกไล่ออกจากงาน ปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหา
ที่ เกิ ดขึ้นเหล่านี้ จะส่ งผลให้ผูเ้ ช่าซื้ อไม่สามารถชําระค่างวดได้ตรงตามกําหนดและก่อให้เกิ ดสิ นเชื่ อที่ ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้
บริ ษทั จึงมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของสิ นเชื่อ การควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการติดตามหนี้ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และรวมถึงนโยบายการปล่อยสิ นเชื่อที่เข้มงวด เพื่อลดความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยูใ่ น
เกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับผลการดํานินงานโดยรวมของบริ ษทั
บริ ษทั มีกระบวนการการบริ หารจัดการความเสี่ ยงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้คือ
บริ ษทั ทําการควบคุมคุณภาพการปล่อยสิ นเชื่ อโดยทําการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการชําระหนี้ จากสถิติ
ของลูกค้าจาก บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เพื่อสกัดกั้นผูเ้ ช่าซื้ อที่ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ มาขอกูส้ ิ นเชื่อของ
บริ ษทั ได้ รวมถึงการนําระบบ Scoring มาใช้ในการประเมินคุณภาพลูกค้าที่ขอเช่าซื้อรถยนต์
บริ ษทั ทําการควบคุมประสิ ทธิ ภาพในการติดตามหนี้ โดยใช้ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในการควบคุมจํานวนลูกค้าที่
ค้างชําระรายสัญญาควบคู่ไปกับนโยบายการติดตามเร่ งรัดหนี้ ที่เข้มงวดเพื่อให้หนี้ ที่คา้ งชําระกลับคืนมาอยูใ่ นสถานะปกติให้
ได้มากและรวดเร็ วที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณี ผิดนัดชําระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่ งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการ
ส่ งเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า ทั้งนี้ บริ ษทั จะเริ่ มคิดเบี้ ยปรับทันที เมื่ อผิดนัดชําระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ ยปรั บ
เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ส.ค.บ.) กําหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กําหนดอัตราเบี้ยปรับไว้เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าํ หรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี (MRR) ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี ) กรณี
ผิดนัดชําระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่ จะส่ งจดหมายเตือนเพื่อเร่ งรัดเบื้ องต้นและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกค้าและ
ผูค้ ้ าํ ประกัน และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคําเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า และกรณี ผิดนัดชําระ 3 งวด
ขึ้นไป จะทํารายงานส่ งให้ฝ่ายเร่ งรัดหนี้ สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้ อ โดยให้เวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา หาก
ลูกค้าไม่มาติดต่อ บริ ษทั จะดําเนินการเร่ งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริ ษทั ไม่สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรื อในกรณี ที่
ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้ คงเหลือ บริ ษทั จะดําเนิ นการทางกฎหมายกับลูกค้าและผูค้ ้ าํ ประกัน
ต่อไป โดยจะเป็ นการฟ้ องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้ คืนมากที่สุด นอกจากนี้ บริ ษทั จะต้องจัดทํารายชื่อ Black list สําหรับลูกค้าราย
ดังกล่าวเพื่อเป็ นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการรายงานเพื่อให้ทราบถึงสถานะคุณภาพสิ นเชื่ อในปั จจุบนั รวมทั้งมีการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันการค้างชําระค่างวด และในกรณี ที่มีการค้างค่างวดเกิดขึ้น บริ ษทั จะเข้าตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าที่คา้ ง
ชําระตั้งแต่งวดแรกอย่างใกล้ชิดและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นแนวการบริ หารความเสี่ ยงของลูกหนี้
ต่อไป
3.5 ความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์ มอื สอง
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การปล่อยสิ นเชื่อรถมือสอง ซึ่ งบริ ษทั อาจประสบกับความเสี่ ยงในเรื่ องของความผิดพลาด
ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสอง การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง รวมถึงการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้ต่าํ กว่ามูลค่า
สิ นเชื่ อคงเหลือ ซึ่ งต้องนํามาประมูลขายตามสภาพ ซึ่ งราคาจะขึ้นอยู่กบั อายุรถยนต์ สภาพ และความนิ ยมของรุ่ น และยี่ห้อ
รถยนต์น้ นั ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีสัดส่ วนสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถมือสอง คิดเป็ นประมาณร้อยละ 55 ของยอด
ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินทั้งหมด
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บริ ษทั มี มาตรการที่ จะจํากัดความเสี่ ยงต่างๆเหล่านี้ โดยใช้การตรวจสอบเชิ งคุ ณภาพรถยนต์และใช้ทีมงานที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนต์ควบคู่ไปกับการพิจารณาสิ นเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังมีการการคัดเลือกผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนต์มือสองที่ มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม
และมีการรั บประกันคุณภาพรถยนต์ภายหลังการจําหน่ ายแล้ว รวมถึ งมี การวิเคราะห์ พฤติ กรรมการชําระหนี้ ของลูกหนี้ ที่
ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มือสองได้ส่งรายชื่อเพื่อขอสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ดว้ ย
3.6 ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ ทยี่ ดึ คืนมา
เมื่อบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยึดคื นรถยนต์มาจากลูกหนี้ แล้ว รถยนต์ที่บริ ษทั ยึดคืนมาจะถูกนํามาขายทอดตลาดโดย
วิธีการประมูล และในกรณี ที่ขายประมูลรถยึดแล้วไม่พอชําระหนี้ บริ ษทั ยังสามารถเรี ยกร้ องส่ วนที่ เหลือจากลูกหนี้ หรื อ
ผูค้ ้ าํ ประกันได้ ซึ่ งในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกร้องหนี้ ส่วนที่ เหลือได้ บริ ษทั จะมีผลขาดทุ นจากการขายรถยึดโดยราคา
ประมูลรถยึดจะขึ้นกับคุณภาพ อายุ และความนิยมของรถยนต์ รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความต้องการรถยนต์ในขณะนั้น
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ ยงจากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนต์ที่ยดึ คืนมา ในกรณี ของรถยนต์มือสองนั้นโดยทัว่ ไปจะน้อย
กว่ากรณี ของรถยนต์ใหม่ เนื่องจากการลดลงของราคารถยนต์ตามอายุการใช้งานแต่ละปี นั้นจะมีอตั ราสู งในช่วงปี แรกๆ และมี
อัตราชะลอลงในช่วงที่รถยนต์มีอายุการใช้งานมากขึ้น
ในปี 2556 ราคารถยนต์มือสองมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่ งทําให้การขายรถในกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลขาดทุน
มากขึ้นกว่าปี ที่ผ่าน ๆ มา ทั้งนี้ บริ ษทั คาดว่าราคารถยนต์ที่ปรับราคาดลงจะเข้าสู่ ภาวะปกติในปี 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษทั มี
นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการขายรถยนต์ที่ยดึ คืนมา โดยให้มีการติดตามดูแลสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
เพื่อป้ องกันการค้างชําระค่างวด อันจะนําไปสู่กระบวนการยึดรถในที่สุด นอกจากนี้บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการฟ้ องร้องทางกฎหมาย
กับผูเ้ ช่าซื้อและผูค้ ้ าํ ประกันให้ชาํ ระเงินในส่ วนที่บริ ษทั ขาดผลประโยชน์หลังจากยึดรถคืนมาเพื่อให้บริ ษทั มีผลขาดทุนน้อย
ที่สุด ดังจะเห็นได้จากจํานวนรถยนต์ที่ขายจากการยึดคืนในปี 2554 2555 และ 2556 มีจาํ นวน 231 คัน 337 คันและ 492 คัน
ตามลําดับและมีผลขาดทุนจากการจําหน่ายรถที่ยดึ คืนในปี 2554 2555 และ 2556 เป็ นจํานวน 17.52 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท
และ 41.98 ล้านบาทตามลําดับ
3.7 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากรทีม่ คี วามชานาญเฉพาะ
เนื่ องจากธุ รกิ จของบริ ษทั ต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่ มีความรู ้ ความชํานาญ และมี ประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบสภาพ และราคาตลาดของรถยนต์ มือสองได้เป็ นอย่างดี ซึ่งเป็ นข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ประกอบ
กับบุ คลากรของบริ ษทั เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทําตลาด และการดู แลลูกค้า โดยมี การสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูจ้ ัดจําหน่ า ยรถยนต์หลายรายอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การหมุ นเวียนบุ ค ลากรไปประจําอยู่ต ามสถานที่
จําหน่ ายของผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์มือสองที่ เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั ซึ่ งผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ที่เป็ นคู่คา้ กับบริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิตาม
ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ตามที่บริ ษทั กําหนด นอกจากนี้บริ ษทั ยังให้ความสําคัญกับการชําระราคา
ให้แก่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์ให้รวดเร็ วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริ ษทั เน้นให้บุคลากรอํานวยความสะดวกในการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ลูกค้าและผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์เป็ น
สําคัญ รวมถึ งการเอาใจใส่ และการพัฒนาบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึ งสามารถรั กษาฐานลูกค้าเดิ มได้ และ
สามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนําจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผูจ้ าํ หน่ ายรถยนต์ท้ งั หลาย โดยที่
ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชําระค่างวดกับบริ ษทั หมดแล้ว หรื ออยูร่ ะหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือ
สองคันใหม่ก็มกั จะกลับมาใช้บริ การสิ นเชื่อของบริ ษทั อีก

ส่วนที่ 1 หน้า 24

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ดังนั้น หากบริ ษทั สูญเสี ยบุคลากรดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในระยะสั้นของบริ ษทั ได้ อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั มีนโยบายในการลดการสู ญเสี ยบุคลากรที่ มีความชํานาญเหล่านี้ โดยการจู งใจให้บุคคลเหล่านั้นทํางานอยู่กับ
บริ ษทั ในระยะยาวในรู ปผลตอบแทนต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาความรู ้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง
3.8 ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่ อหนีเ้ พิม่ ในอนาคต
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั มีขยายธุรกิ จโดยการปล่อยสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ
2556 บริ ษทั มีลูกหนี้ เช่ าซื้ อและลูกหนี้ การเงิ น – สุ ทธิ จํานวน 12,178.89 ล้านบาท 18,865.96 ล้านบาท และ 26,833.40
ล้านบาท ตามลําดับ การขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องนี้ ทําให้บริ ษทั มีความจําเป็ นจะต้องจัดหาเงินทุนหรื อการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นใน
อนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษทั ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้เตรี ยมการบริ หารความเสี่ ยง โดยทําการจัดหาเงิ นกูย้ ืมจากหลากหลายแหล่ง เพื่อกระจาย
ความเสี่ ยงจากกการก่อหนี้ ท้ งั จากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ และการกูย้ ืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ
รวมถึงกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางธุ รกิ จตามเป้ าหมายที่ ได้วางไว้ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั
ยังคงพยายามจัดหาเงินกูย้ ืมที่มีตน้ ทุนทางการเงินตํ่าภายใต้ความเสี่ ยงของโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริ ษทั
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ แยกตามประเภทลูกหนีแ้ ละระยะเวลาการชาระคืน
แสดงเงิ นให้กู้ยืมคงค้าง แยกตามประเภทลูกหนี้ และระยะเวลาการชําระคื นหลัง หักดอกเบี้ ยเช่ าซื้ อรอตัดบัญ ชี
(ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ)

ลูกหนีเ้ ช่ าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม
จานวนงวดทีใ่ ห้ สินเชื่อ
- 12 งวด
- 18 งวด
- 24 งวด
- 30 งวด
- 36 งวด
- 42 งวด
- 48 งวด
- 54 งวด
- 60 งวด
- 66 งวด
- 72 งวด
- 84 งวด
รวม

31/12/2554
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31/12/2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31/12/2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

3,753.66
8,601.89
12,355.55

30.38
69.62
100.00

3,461.54
15,549.01
19,010.54

18.21
81.79
100.00

6,837.97
20,344.03
27,182.00

25.15
74.85
100.00

23.43
55.85
480.75
35.58
1,420.54
24.63
5,040.96
31.28
4,808.03
11.45
421
2.05
12,355.55

0.19
0.45
3.89
0.29
11.50
0.20
40.80
0.25
38.91
0.09
3.41
0.02
100.00

164.20
62.23
685.06
87.74
2,047.92
39.68
9,035.41
24.81
6,403.85
7.86
450.19
1.60
19,010.54

0.86
0.33
3.60
0.46
10.77
0.21
47.53
0.13
33.69
0.04
2.37
0.01
100.00

53.90
62.95
847.99
152.93
2,525.83
93.48
13,481.92
32.93
9,574.80
5.33
348.82
1.12
27,182.00

0.19
0.23
3.11
0.56
9.29
0.34
49.59
0.12
35.22
0.01
1.28
0.06
100.00

หมายเหตุ : บริ ษทั ได้นาํ หนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถยนต์พร้อมเอกสารโอนรถและต้นฉบับสัญญาเช่าซื้ อ ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ทาํ กับลูกหนี้ บางส่ วนไปคํ้า
ประกันเงินกูเ้ บิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร โดยมีมูลค่ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นจํานวน 10,851 ล้านบาท
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ แยกตามอายุหนีท้ ี่ค้างชาระ (Aging) : แสดงให้เห็ นลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 2555 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระหักดอกผลเช่าซื้อ และหักหลักประกันได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2-3 งวด
ค้างชําระ 4-6 งวด**
ค้างชําระ 7-12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้ ****
รวม

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2-3 งวด
ค้างชําระ 4-6 งวด**
ค้างชําระ 7-12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้ ****
รวม

จานวนราย

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

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

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

79

100.00%

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

35,733

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
พันบาท
6,921
1,169
2,281
44,958
41,379
123,003
35,733
48,276

25,332

จานวนราย

12,355,555

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

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

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

49

100.00%

1,389,242

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

17,755

303,720

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
พันบาท
13,792
2,287
2,294
36,789
24,976
185,847
17,755
68,276

34,316

19,010,545
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2,160,027

352,016

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2-3 งวด
ค้างชําระ 4-6 งวด**
ค้างชําระ 7-12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ***
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้ ****
รวม

จานวนราย

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

30,782
6,808
5,691
971
301
662

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

48

100%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกผลเช่ าซื้อ
ดอกผลเช่ าซื้อ
และหลักประกัน
พันบาท
พันบาท
19,245,400
1,587,701
3,974,390
311,916
2,971,990
201,662
553,378
553,378
146,181
146,181
268,392
268,392
19,063

19,063

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
พันบาท
15,877
3,119
4,033
110,676
73,090
268,392
19,063
92,789

45,263

27,178,794

3,088,293

587,039

หมายเหตุ: (*) การตั้งค่ าเผื่ อหนี ส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี ค้ ้ างชาระ 7 งวด ขึ น้ ไป และลูกหนี ต้ ามสั ญญาประเภทประนี ประนอมยอมความ -กฎหมายไม่ หัก
หลักประกัน
(**) ปี 2553 เปลี่ยนวิธีการคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยคํานวณจากยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช่าซื้อไม่หกั หลักประกัน
(***) สามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ผ่อนชําระ (ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ที่ศาลตัดสิ นคดี แล้วและผ่อนชําระต่อตามคํา
พิพากษาของศาล) ในตารางแสดงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของหัวข้อย่อย “นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ” ในหน้าที่ 29
(****) ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจากอัตราปกติ

นโยบายการรับรู้ รายได้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงินตามเกณฑ์คงค้างดังนี้
- สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู ้รายได้โดยวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข
- สัญญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู ้รายได้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Effective interest method)
บริ ษทั ฯหยุดรั บรู ้ รายได้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่ อลูกหนี้ คา้ งชําระค่างวดเกิ นกําหนด 3 งวดนับจากวันครบกําหนดชําระ
การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ที่คา้ งเกินกําหนดชําระดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบี้ยที่ผจู ้ าํ หน่ายรถยนต์ให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจะทยอยรับรู ้รายได้
ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ

ส่วนที่ 1 หน้า 28

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการตั้งสารองค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง โดยลูกหนี้ ที่คา้ งชําระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงิ นต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชําระเกิ นกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยไม่หักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ-กฎหมาย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หกั หลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ตารางแสดงการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
สภาพบัญชีลูกหนี้

อัตราการสารองหนีส้ ู ญ (%)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี และหลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คา้ งชําระ 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระ 4 - 6 งวด
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้คา้ งชําระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระเกิน 12 งวด

1
2
20
50
100

ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ – กฎหมาย
หั กดอกผลเช่ าซื ้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้คา้ งชําระ 1 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระ 4 - 6 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้คา้ งชําระเกิน 12 งวด

1
2
20
50
100

การเปลีย่ นแปลงของค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2554
2555
2556
ยอดต้นงวด
210,400,368
303,805,705
352,190,310
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
126,085,336
81,236,914
269,098,290
หนี้สูญได้รับคืน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
(32,679,999)
(32,852,309)
(33,439,371)
อื่นๆ*
ยอดปลายงวด
303,805,705
352,190,310
587,849,229

ส่วนที่ 1 หน้า 29

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการตัดหนีส้ ู ญ
บริ ษทั ฯมีนโยบายตัดจําหน่ายลูกหนี้ ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคาํ พิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ และผูค้ ้ าํ ประกันชําระหนี้ ให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรื อบังคับคดี ให้เป็ นไปตามคําพิพากษาได้ การตัดจําหน่ ายลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญจะ
นําไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น
โดยในปี 2554 2555 และ 2556 บริ ษทั จึงพิจารณาตัดหนี้ สูญตามสัญญาเช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความ-กฎหมายจํานวน 32.67 ล้านบาท 32.85 ล้านบาท และ 33.44 ล้านบาท ตามลําดับ
4.2 ทรัพย์ สิน (รถยึด) รอการขาย
ในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่า นมาสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิ จ มี อ ัต ราการขยายตัวอย่า งต่ อ เนื่ อ งประกอบกับการที่ เ น้น
กระบวนการบริ หารจัดการลูกหนี้ โดยดูแลและติดตามลูกหนี้ อย่างใกล้ชิด ส่ งผลให้ปริ มาณรถยึดของบริ ษทั เพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของสิ นเชื่อของบริ ษทั โดยในปี 2554 2555 และ 2556 บริ ษทั มีทรัพย์สินรอการขายจํานวน 245 คัน 370 คันและ 486
คันตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่า 98.73 ล้านบาท 157.85 ล้านบาทและ 265.45 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจานวนลูกหนีท้ ้งั หมด
ปี

2554
2555
2556

จานวน
รถยึด
(คัน)

มูลค่ า
ทรัพย์สิน*
(ล้านบาท)

จานวนลูกหนี้
ทั้งหมด
(จานวนสัญญา/ คัน)

จานวนรถยึด/
จานวนลูกหนี้
ทั้งหมด
(ร้ อยละ)

จานวน
รถยึดที่
จาหน่ ายไป
(คัน)

ยอดคงเหลือของ
จานวน
รถยึด
(คัน)

จานวนรถยึด
คงเหลือ/จานวน
รถยึดที่จาหน่ าย
(ร้ อยละ)

245
370
486

98.73
157.85
265.45

25,332
34,316
45,263

0.97
1.08
1.07

231
337
492

32
65
59

13.85
19.29
11.99

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพย์ สินทีย่ ดึ คืนและจาหน่ ายไป

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2554
มูลค่าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (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
มูลค่าทรัพย์ 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)

ส่วนที่ 1 หน้า 30
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2556
มูลค่าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

177
315
492

80.38
152.62
233.00

58.33
132.69
191.02

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้ านบาท)
(22.05)
(19.93)
(41.98)

หมายเหตุ : *มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลที่ยงั ไม่รับรู ้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

4.3 เงินลงทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 2555 และ 2556 บริ ษ ัท มี เ งิ น ลงทุ น ระยะยาวกับ กองทุ น รวมกํา ไรเพิ่ ม พูน โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

กองทุนรวมกาไรเพิม่ พูน

ประเภท

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

มูลค่ าเงินลงทุน*
(บาท)
ราคาทุน
มูลค่ าตามบัญชี
300,000
188,697
300,000
240,381
300,000
197,202

หมายเหตุ : * บริ ษทั ไม่ได้มีการบันทึกเงินลงทุน โดยวิธีส่วนได้ส่วนเสี ยในงบการเงิน

4.4 ทีด่ นิ รอการขาย
บริ ษทั มีที่ดินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)

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

2554

2555

2556

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 ราชการจํ า นวน 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 จํา นวน
ดังกล่าวนั้นเท่ากับ 1,023,410 บาท ในปี 2547
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
4.5 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องทรั พ ย์สิ น ที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานประเภท ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ - สุ ท ธิ ของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงไว้ในตาราง ต่อไปนี้
รายการ

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)

1. ที่ดิน
- ที่ดินอาคารชุดสิ นสาธรทาวเวอร์
- ที่ดินสร้างที่จอดรถยึด อําเภอลาดกระบัง กทม. (3-1- 84 ไร่ )
- ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
2. อาคารระหว่างก่อสร้าง
3. ห้องชุดสํานักงาน
- อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP เลขที่ 77/35-36 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 561.74 ตารางเมตร
- อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 77/48-49 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 592.78 ตารางเมตร
4. ส่วนปรับปรุ งและติดตั้งห้องชุด
5. เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
6. เครื่ องใช้สาํ นักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

3,248,550
3,807,526
2,082,460
202,012
3,711,251
15,723,609
1,737,555
282,979
7,465,038
14,749,911
53,010,891

4.6 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
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26,784,712
(9,166,900)
17,617,812

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั สู งกว่าร้ อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอืน่
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริ ษทั
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริ ษทั
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ชนิดของหุน้

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ให้บริ การสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
บมจ. เลขที่ 0107545000209
http://www.ratchthani.com
0-2440-0844
0-2440-0848
1,610,819,649 บาท
1,610,819,597 บาท
หุน้ สามัญ

6.2 ข้ อมูลสาคัญอืน่
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2229-2866
โทรสาร
:
0-2359-1262-3
เลขานุการบริ ษทั
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
:
0-2440-0844 ต่อ 1666
โทรสาร
:
0-2862-2010
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด)
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2264-0777
โทรสาร
:
0-2264-0789-90
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2299-1111
ที่ปรึ กษากฎหมาย
บริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
:
0-2264-8000
โทรสาร
:
0-2657-2222
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สวนที่ 2

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหÄน
7.1 หลักทรัพยขอÅบริÇัท
ณ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2549 บริ ษั ท มี ทุ นจดทะเบีย นและชํา ระแล ว 666,524,480 บาท แบง เÄÅนหุน สามั Çจํ านวน
666,524,480 หุน มÉลÑาที่ÖราÜวหุนละ 1.00 บาท และบริษัทมีหุนทุนซáàâÑáนจํานวน 1,300,000 หุน เÄÅนราÑาทัàงสิàน 1,837,978
บาท ซä่งเกิดจากการซáàâหุนÑáนãนชวงวันที่ 26 เมษายน 2548 åäงวันที่ 3 çéษèาÑม 2548 êดยบริษัทมีวัÖåุÄระสงÑëíâงการซáàâ
หุนÑáนเçá่âชวยบริหารทางการเงินและมีนêยบายãหมีระยะเวลาåáâÑรâงมากกวา 6 เดáâน แÖÜมเกิน 3 Äì ดังนัàนบริษัทมีจํานวน
หุนที่มีสิทธิââกเสียง ณ วันที่ 31 ธันวาÑม 2548 เทากับ 400,224,480 หุน âยางÜรกîดี เมá่âวันที่ 3 เมษายน 2549 บริษัทÜดíาย
หุนสามัÇที่ซáàâÑáนãนêÑรงการจํานวน 1,300,000 หุนดังกลาวãนÖลาดหลักทรัçยëแหงÄระเทïÜทย êดยบริษัทÜดãชหลักเกณñë
การจําหนายหุนÖามราÑาÖลาด ซä่งÜมÖ่ํากวา 85% íâงราÑาÄóดเòลี่ย 5 วันทําการซáàâíายลาสุด ดังนัàนบริษัทมีจํานวนหุนที่มี
สิทธิââกเสียงÑงเดิมซä่งเทากับ 666,524,480 หุน ãนÄôจจุบัน
ÖามมÖิที่ÄระชุมวิสามัÇöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2549 ซä่งÄระชุมเมá่âวันïุกรëที่ 11 สิงหาÑม 2549 บริษัทยังÑงมÖิเดิมíâงที่
ÄระชุมวิสามัÇöÉåáâหุนÑรัàงที่ 1/2548 เมá่âวันที่ 15 ÖุลาÑม 2548 กลาวÑáâ การเçิ่มทุนจดทะเบียนíâงบริษัทจาก 500,000,000
บาท เÄÅน 986,000,000 บาท หรáâเçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 486,000,000 บาท êดยเÄÅนหุนสามัÇจํานวน 486,000,000 หุน มÉล
Ñาที่ÖราÜวหุนละ 1 บาท แÖÜดมีมÖิãหแกÜíรายละเâียดการจัดสรรหุนสามัÇเçิ่มทุนและรายละเâียดการจัดสรรหุนสามัÇ
เçิ่มทุนเçá่âรâงรับการãชสิทธิíâงãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัท เçá่âââกและเสนâíายãหแกöÉåáâหุนเดิม
และ ธ. นÑรหลวงÜทย รวมทัàงมีมÖิãหแกÜíการจัดสรรหุนสามัÇเçิ่มทุนเçá่âรâงรับการÄรับสิทธิãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâ
หุนสามัÇíâงบริษัทÑรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) êดยมÖิเดิมมีรายละเâียดดังนีàÑáâ
(1) âนุมัÖิââกและเสนâíายหุนสามัÇเçิ่มทุน จํานวน 125,000,000 หุน มÉลÑาที่ÖราÜวหุนละ 1 บาท ãนราÑาหุนละ 1.00
บาท เçá่âเสนâíายãหแกöÉåáâหุนสามัÇíâงบริษัทõÖามสัดสวนการåáâหุน êดยมีâัÖราการจâงซáàâ 4 หุนสามัÇเดิมÖâ
1 หุนสามัÇãหม
(2) âนุมัÖิââกและเสนâíายãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทõ เçá่âเสนâíายãหแกöÉåáâหุนสามัÇ
เดิมíâงบริษัทõÖามสัดสวนการåáâหุนที่จâงซáàâหุนสามัÇãหมÖามíâ (1) êดยÜมÑิดมÉลÑา จํานวน 125,000,000 หนวย
(3) âนุมัÖิãหââกหุนสามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทõจํานวน 150,000,000 หุน çรâมกับãหââกãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุน
สามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทõ จํานวน 75,000,000 หนวย เçá่âเสนâíายãหแกบุÑÑลãนวงจํากัด หรáâนักลงทุนÄระเèท
สåาบัน (Private Placement)
(4) âนุมัÖิãหââกหุนสามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทõ เçá่âรâงรับการÄรับสิทธิãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัท
ที่ââกและเสนâíาย ãหแกöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัทõ Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จํานวน
11,000,000 หุน êดยการââกหุนสามัÇเçิ่มทุนเçá่âรâงรับการÄรับสิทธิãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงöÉåáâ
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัทõÑรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
êดยมÖิãหแกÜíÜíรายละเâียดการจัดสรรหุนสามัÇเçิ่มทุนและรายละเâียดการจัดสรรหุนสามัÇเçิ่มทุนเçá่âรâงรับ
การãชสิทธิíâงãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัท สามารåสรุÄÜดดังÖâÜÄนีà
(1) เçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 265,000,000 บาท êดยการââกหุนสามัÇ จํานวน 265,000,000 หุน เçá่âการââกหุนเçิ่มทุน
เสนâíายãหแก ธ. นÑรหลวงÜทย
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(2) เçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 132,500,000 บาท êดยการââกหุนสามัÇจํานวน 132,500,000 หุน เçá่âรâงรับการãชสิทธิ
ÖามãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะเสนâíายãหแก ธ. นÑรหลวงÜทย ที่จâงซáàâหุนสามัÇãหมÖามíâ 1
(3) เçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 80,500,000 บาท êดยการââกหุนสามัÇจํานวน 80,500,000 หุน เçá่âรâงรับการãชสิทธิÖาม
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่ãหแกöÉåáâหุนเดิมÖามสัดสวนการåáâหุน (Rights Issue)
(4) เçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 8,000,000 บาท êดยการââกหุนสามัÇจํานวน 8,000,000 หุน เçá่âรâงรับการÄรับสิทธิÖาม
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่ãหแกöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัทõ Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
7.1.1 ÉบสําÑัÖแสดÅสิทÜิที่จะáืàอหÄนสามัÖÑรัàÅที่ 1 âÄดที่1 ถäÅ3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W 2”), (“THANI-W 3”)
บริษัทÜดเสนâíายãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 1
åäง 3 จํานวนทัàงหมด 200 ลานหนวยãหแกöÉåáâหุนเดิมที่มีรายชá่âÄรากúâยÉãนสมุดทะเบียนöÉåáâหุน เมá่âวันที่ 10 กรกùาÑม
2546 ãนâัÖราสวนหุนสามัÇ 3 หุนÖâãบสําÑัÇแสดงสิทธิทัàง 3 ชุด จํานวน 2 หนวย êดยแบงââกเÄÅนãบสําÑัÇแสดงสิทธิ
ชุดที่ 1 จํานวน 1 หนวย ãบสําÑัÇแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จํานวน 0.6 หนวย และãบสําÑัÇแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จํานวน 0.4 หนวย
ÄระเèทเรียกãชสิทธิÜดกâนกําหนด ชนิดระบุชá่âöÉåáâและเÄลี่ยนมáâÜด ราÑาเสนâíายหนวยละ 0 บาท มีâายุãบสําÑัÇแสดง
สิทธิ 5 Äì âัÖราการãชสิทธิ 1 หนวยÖâ 1 หุนสามัÇãหม ราÑาการãชสิทธิ 1.00 บาทÖâหุน ทําãหบริษัทเçิ่มทุนจดทะเบียนจาก
300 ลานบาท เÄÅน 500 ลานบาท
ãาราÅแสดÅรายละåอียดÉบสําÑัÖแสดÅสิทÜิที่จะáืàอหÄนสามัÖÑรัàÅที่ 1 âÄดที่ 1 ถäÅ 3

ลําดับที่

1.
2.
3.

ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇ
Ñรัàงที่ 1 จํานวน 3 ชุด*

ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇ
Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 1 (“THANI-W 1”)
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇ
Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W 2”)
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇ
Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 3 (“THANI-W 3”)

100,000,000

จํานวนãบสําÑัÇ
แสดงสิทธิที่öåÉ áâ
ãบสําÑัÇแสดง
สิทธิÜดรับการ
จัดสรรÖาม
สัดสวน (หนวย)
99,997,931

60,000,000

59,999,000

1,281,910***

0.00

40,000,000

39,998,931

554,671***

0.00

200,000,000

199,995,862

101,524,480

0.00

จํานวน
ãบสําÑัÇ
แสดงสิทธิที่
ââกและเสนâ
íาย (หนวย)

จํานวนãบสําÑัÇ
แสดงสิทธิที่öÉ
åáâãบสําÑัÇ
แสดงสิทธิÜดมา
ãชสิทธิ

จํานวนãบสําÑัÇ
แสดงสิทธิ ณ
สิàนสุดวันที่
20 ÖุลาÑม 2551

99,688,065

0.00**

หมายเหÖุ: (*) ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) Ñรัàงที่ 1 ทัàง 3 ชุด เÄÅนÄระเèทเรียกãชสิทธิÜดกâน
กําหนดทัàงจํานวน (Call Option) หากราÑาÄóดเòลี่ยåวงนàําหนักíâงหุนสามัÇíâงบริษัทãนชวงระยะเวลา 15 วันทําการÖิดÖâกัน สÉงกวา
2.00 บาทÖâหุน
(**) ãนชวงÄลายÄì 2546 Üดเกิ ดเหÖุการณëดังกลาวกับ THANI-W1 Ñáâ ราÑาÄóดเòลี่ยåวงนàําหนักíâงหุนสามัÇíâงบริษัทãนช วง
ระยะเวลา 15 วันทําการÖิดÖâกัน สÉงกวา 2.00 บาทÖâหุน นับจากวันที่ââกãบสําÑัÇแสดงสิทธิ และöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิดังกลาวÜด
åÉก เรี ยกãห ãช สิท ธิ ทัàง จํ านวน ดัง นัà น THANI-W1ÜดçนสèาçจากการเÄÅนหลัก ทรัçยëจ ดทะเบียนãนÖลาดหลัก ทรัçยëÖàัง แÖวันที่ 9
มกราÑม 2547 เÄÅนÖนÜÄ
(***) เÄÅนการãชสิทธิÖามÄกÖิ
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ทัàงนีà ณ สิàนสุดเดáâน ธันวาÑม 2549 บริษัทมีöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇÑรัàงที่ 1 มาãชสิทธิซáàâหุนสามัÇ
ทัàง 3 ชุดดังกลาว จํานวนรวมกันทัàงสิàน 101,524,480 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท ซä่งบริษัทÜดจดทะเบียนเçิ่มทุนที่เรียกชําระแลว
กับกระทรวงçาณิชยëเÄÅนที่เรียบรâยแลวทําãหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวâยÉที่ 401,524,480 บาท และบริษัทÑงเหลáâ
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇÑรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยังÜมÜดมาãชสิทธิเÄÅน
จํานวนรวมกันเทากับ 98,161,516 หนวย
ãนÄì ç.ï.2551 öÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇชุดที่ 2 และ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) มาãชสิทธิ
ซáàâหุนสามัÇ จํานวน 166 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท บริษัทÜดจดทะเบียนเçิ่มทุนที่เรียกชําระแลวกับกระทรวงçาณิชยëแลวเสรîจ
เมá่âวันที่ 3 çéïจิกายน ç.ï.2551 êดยãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇชุดที่ 2 และ 3 หมดâายุเมá่âวันที่ 17 ÖุลาÑม 2551
7.1.2 ÉบสําÑัÖแสดÅสิทÜิที่จะáืàอหÄนสามัÖÑรัàÅที่ 2 âÄดที่ 4 (“THANI-W4”)
ÖามมÖิที่ÄระชุมวิสามัÇöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2549 ซä่งÄระชุมเมá่âวันïุกรëที่ 11 สิงหาÑม 2549 บริษัทจะââกและเสนâ
íายãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇÑรัàงที่ 2 ชุดที่ 4 จํานวน 213,000,000 หนวย ãหแกบุÑÑลดังÖâÜÄนีà
1) จํานวน 80,500,000 หนวย êดยÜมÑิดมÉลÑา âายุ 3 Äì âัÖราการãชสิทธิซáàâหุนสามัÇ 1:1 และราÑาãชสิทธิãน
การซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนเทากับ 1.00 บาทÖâหุน มÉลÑาที่ÖราÜว 1.00 บาท จัดสรรãหกับöÉåáâหุนเดิมที่มีรายชá่â
ÄรากúâยÉãนสมุดทะเบียนöÉåáâหุน (จะÜดรับãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนหลังจากที่Üดรับ
âนุÇาÖจากสํานักงาน ก.ล.Ö.) Öามสัดสวนการåáâหุน êดยมีâัÖราสวนหุนสามัÇเดิม 5 หุนÖâ 1 หนวย
ãบสําÑัÇแสดงสิทธิ (ãนกรณีที่มีเïษหุนãหÄôดทิàง)
2) จํานวน 132,500,000 หนวย êดยÜมÑิดมÉลÑา âายุ 3 Äì âัÖราการãชสิทธิซáàâหุนสามัÇ 1:1 และราÑาãชสิทธิãน
การซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนเทากับ 1.00 บาทÖâหุน จําหนายãหแก ธ. นÑรหลวงÜทย ที่จâงซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุน
ãหมíâงบริษัทจํานวน 265,000,000 หุน ãนราÑาหุนละ 1.15 บาท มÉลÑาที่ÖราÜว 1.00 บาท êดยมีâัÖราสวน
หุนสามัÇเçิ่มทุนãหมจํานวน 2 หุนÖâãบสําÑัÇแสดงสิทธิจํานวน 1 หนวย (จะÜดรับãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะ
ซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนหลังจากที่ÜดรับâนุÇาÖจากสํานักงาน ก.ล.Ö.)
นâกจากนีà ที่ÄระชุมöÉåáâหุนÜดมีมÖิแกÜíจํานวนหุนสามัÇเçá่âรâงรับการÄรับสิทธิÖามãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่
ãหแกöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัท Ñรัàงที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากจํานวน 11,000,000 หุน
เÄÅนจํานวน 8,000,000 หุน
เมá่ â วั น ที่ 25 มกราÑม 2549 Ñณะกรรมการบริ ษั ท Üด มี ม Öิ จั ด สรรหุ น สามั Ç เçิ่ ม ทุ น íâงบริ ษั ท จํ า นวน
150,000,000 หุน çรâมãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทจํานวน 75,000,000 หนวย เçá่âเสนâ
íายãห ธ. นÑรหลวงÜทย และเมá่âวันที่ 6 กรกùาÑม 2549 ÑณะกรรมการÜดมีมÖิแกÜíจํานวนและราÑาãชสิทธิíâง
การââกãบสําÑั Çแสดงสิทธิที่จะซáà âหุนสามัÇเçิ่มทุนíâงบริษัทõ เçá่âเสนâíายãหแก ธ. นÑรหลวงÜทย êดยมี
รายละเâียดการจัดสรรหุนสามัÇเçิ่มทุนãหมและãบสําÑัÇแสดงสิทธิõที่เÄลี่ยนแÄลงแลวÖâÜÄนีàแทน
การââกและเสนâíายหุนสามัÇเçิ่มทุนจํานวน 265,000,000 หุน มÉลÑาที่ÖราÜวหุนละ 1.00 บาท ãนราÑาหุนละ
1.15 บาท รวม 304,750,000 บาทãหแก ธ. นÑรหลวงÜทย çรâมกับââกãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇเçิ่ม
ทุนíâงบริษัทõ จํานวน 132,500,000 หนวยêดยÜมÑิดมÉลÑา ราÑาãชสิทธิหุนละ 1.00 บาท ทัàงนีà ราÑาที่เสนâíาย
หุนสามัÇเçิ่มทุนและราÑาãชสิทธิÜมÖ่ํากวารâยละ 90 íâงราÑาÖลาดÖามนิยามíâง กลÖ.ที่ÑํานวณจากราÑาÄóด
เòลี่ ยå วงนàําหนักíâงหุ น ãนÖลาดหลักทรัçยëõ ãนชวงเวลา 15 วันทําการÖิดÖâกัน (15 มิåุนายน 2549 åäง 5
กรกùาÑม 2549) กâนวันกําหนดราÑาเสนâíาย ซä่งÖรงกับวันที่ 6 กรกùาÑม 2549 êดยราÑาÖลาดเòลี่ยดังกลาว
เทากับ 0.91 บาท
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หาก ธ. นÑรหลวงÜทยเíาซáàâหุนสามัÇและãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇíâงบริษัทแลว ธ. นÑรหลวง
Üทย âาจจะมี สั ดส วนการåá â หุ นíâงบริษั ท สÉง สุด âยÉที่ รâ ยละ 49.75 íâงทุน จดทะเบีย นชํา ระแลว ซä่ ง âยÉ ที่
799,024,480 บาท (ที่มา: 401,524,480 + 265,000,000 + 132,500,000 êดยรวมการãชสิทธิซáàâหุนสามัÇเçิ่มทุน
จากãบสํ าÑัÇแสดงสิ ท ธิõ ที่ ธ. นÑรหลวงÜทยÜดรับสิทธิดังกลาว) ซä่งåäงจุดที่ÖâงทําÑําเสนâซáàâหลักทรัçยë
ทัàงหมดíâงกิ จการ ÖามÄระกาïÑณะกรรมการกํากับหลักทรัçยëแ ละÖลาดหลักทรัçยë ที่ กจ. 53/2545 เรá่âง
หลักเกณñë เงá่âนÜí และวิธีการãนการเíาåáâหลักทรัçยëเçá่âÑรâบงํากิจการ
âยางÜรกî ดี ที่ Ä ระชุ มวิ สามัÇöÉ åáâหุน Ñรัàงที่ 1/2549 ซä่งÄระชุมเมá่âวันïุก รëที่ 11 สิงหาÑม 2549 ÜดมีมÖิã ห
ธ. นÑรหลวงÜทย ซáàâหุนที่ââกãหมíâงบริษัทêดยÜมÖâงทําÑําเสนâซáàâ (Whitewash) ดังกลาวíางÖน
êดยมÖิที่ÄระชุมวิสามัÇöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2549 ซä่งÄระชุมเมá่âวันที่ 11 สิงหาÑม 2549 บริษัทÖกลงที่จะดําเนินการ
แÖงÖัàงÖัวแทน ธ. นÑรหลวงÜทยเíาเÄÅนกรรมการãนบริษัท ÖามสัดสวนèายหลังการÜดมาซä่งหลักทรัçยëดังกลาว
จํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการทัàงหมด 10 ทาน หรáâÑิดเÄÅนสัดสวนรâยละ 40 íâงจํานวนกรรมการทัàงหมด
ซä่งเÄÅนการเçิ่มจํานวนกรรมการíâงบริษัท 2 ทาน และแทนกรรมการÑนãดที่ลาââกâีก 2 ทาน ทําãหมีสัดสวน
กรรมการâิสระ : ÖัวแทนíâงöÉíâöâนöัน : กรรมการทานâá่น เทากับ 3 : 4 : 3 และมีÑวามÄระสงÑë ที่จะãหÑวาม
รวมมáâและÑวามสะดวกแกลÉกÑาíâงบริษัทãนการãชบริการÖาง† íâง ธ. นÑรหลวงÜทย เชน การชําระเงินöาน
บัÇชีธนาÑาร และ บริการดานÄระกันèัย เÄÅนÖน
ãนÄì ç.ï.2552 öÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇชุดที่ 4 (THANI-W4) มาãชสิทธิซáàâหุนสามัÇ จํานวน
266,666 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท และทําãหทุนจดทะเบียนชําระแลวíâงบริษัทที่Üดรับการจดที่กระทรวงçาณิชยë
เÄÅนที่เรียบรâยแลว เทากับ 666,791,312 บาท (มÉลÑาที่ÖราÜวหุนละ 1 บาท) และมีöÉåáâãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะ
ซáàâหุนสามัÇชุดที่ 4 (THANI-W4) มาãชสิทธิซáàâหุนสามัÇ จํานวน 155,802,594 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท และทํา
ãหทุนจดทะเบียนชําระแลวíâงบริษัทที่Üดรับการจดที่กระทรวงçาณิชยëเÄÅนที่เรียบรâยแลว เทากับ 822,593,906
บาท êดยãบสําÑัÇแสดงสิทธิที่จะซáàâหุนสามัÇชุดที่ 4 หมดâายุเมá่âวันที่ 30 çéïจิกายน 2552
ãนÄì 2553 ธนาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) ÜดซáàâหุนสามัÇíâงธนาÑาร นÑรหลวงÜทย จํากัด (มหาชน) จาก
กâงทุน°¢£น°Éและçั§นาระบบสåาบันการเงิน สงöลãหธนาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) เÄÅนöÉåáâหุนãหÇแทน
ธนาÑาร นÑรหลวงÜทย จํากัด (มหาชน) ซä่งมีหุนบริษัทรâยละ 48.32 íâงทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว และãน
Äìเดียวกันนีà ธนาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) Üดทําเสนâซáàâหุนทัàงหมด (Tender Offer)íâงบริษัทซä่งÜดซáàâหุน
เçิ่มเÖิมจํานวน 215,000 หุน ทําãห ณ สิàนÄì 2553 ธนาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) åáâหุนบริษัททัàงสิàนรâยละ
48.35 íâงทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
ณ วั น ที่ 1 çéïจิ ก ายน 2554 บริ ษั ท Üด จ ดทะเบี ย นเçิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงçาณิ ช ยë จ ากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
904,853,296 บาท เÄÅนทุนจดทะเบียนãหมจํานวน 1,342,349,708 บาท ซä่งเÄÅนการเçิ่มทุนêดยเสนâíายãหกับ
öÉ åáâหุ น เดิ ม ส ง öลãหธ นาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) เÄÅนöÉåáâหุน ãหÇí âงบริษัท êดยåáâหุนเÄÅนจํานวน
874,973,000 หุน ÑิดเÄÅนรâยละ 65.18 íâงทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
เมá่âวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ÄระชุมสามัÇöÉåáâหุนíâงบริษัทõÜดมีมÖิãหยกเลิกหุนสามัÇเçิ่มทุนที่เหลáâจากการ
จําหนายจํานวน 467,356,772 หุน êดยการลดทุนจดทะเบียนíâงบริษัทõจากเดิม 1,809 ลานบาท (หุนสามัÇ
1,809,706,480 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท) เÄÅน 1,342 ลานบาท (หุนสามัÇ 1,342,349,708 หุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท)
ซä่งบริษัทõÜดจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงçาณิชยëแลว ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เมá่âวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ÄระชุมสามัÇöÉåáâหุนíâงบริษัทõÜดมีมÖิâนุมัÖิเçิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 268.5
ลานบาท (หุนสามัÇ 268.5 ลานหุน มÉลÑาหุนละ 1 บาท) จากเดิม 1,342.3 ลานบาท (หุนสามัÇ 1,342,349,708 หุน
มÉลÑาหุนละ 1 บาท) เÄÅนทุนจดทะเบียนãหม จํานวน 1,610.8 ลานบาท (หุนสามัÇ 1,610,819,649 หุน มÉลÑาหุน
ละ 1 บาท) เçá่âรâงรับการจัดสรรหุนÄôนöลãหแกöÉåáâหุน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทÜดจดทะเบียนเçิ่มทุนกับกระทรวงçาณิชยëจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,342,349,708
บาท เÄÅนทุ นจดทะเบียนãหมจํ านวน 1,610,819,649 บาท ซä่งเÄÅนการเçิ่มทุนêดยเสนâíายãห กับöÉåáâหุนเดิม
สงöลãหธนาÑาร ธนชาÖ จํากัด (มหาชน) เÄÅนöÉåáâหุนãหÇíâงบริษัท êดยåáâหุนเÄÅนจํานวน 1,049,967,600 หุน
ÑิดเÄÅนรâยละ 65.18 íâงทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
7.2 ผูถือหÄน
Öารางรายชá่âöÉåáâหุนãหÇ 10 รายแรก ณ วันที่ 23 กันยายน 2556
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายâื่อ
ธ. ธนชาÖ จํากัด (มหาชน)
นายสมçงษë ชลÑดีดํารงกุล
นายเจริÇสุí กิจâิทธิ
SOMERS (U.K.) LIMITED
นางเนาวนารå จามรมาน
นายสมชาÖิ êสÖธิมัย
นางวิลาวรรณ รุงวั§นêสèณ
นายçâçล âินทรวิชัย
นางวารุณี ชลÑดีดํารงกุล
นางïิริวงษë รุงวั§นêสèณ
âá่น†
รวม
มÉลÑาที่ÖราÜว 1 บาท/หุน
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จํานวนหÄนที่ถือ (หÄน)
1,049,967,600
116,345,100
58,939,546
27,282,400
18,843,600
10,900,940
10,270,000
8,723,200
8,404,000
8,313,624
292,829,587
1,610,819,597

รอยละ
65.18
7.22
3.66
1.69
1.17
0.68
0.64
0.54
0.52
0.52
18.18
100.00

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
7.3.1 หÄนกู
(หนวย : çันบาท)
หุนกÉ

âายุหุนกÉ

วันที่ââกหุนกÉ

วันที่Ñรบ
กําหนดÜååâน

1
2
3
4
5
6

2 Äì
3 Äì
4 Äì
4 Äì
4 Äì
3 Äì 7 เดáâน
5 วัน
4 Äì

27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555
1 çéïจิกายน 2555
14 มิåุนายน 2556
30 สิงหาÑม 2556

27 เมษายน 2557
27 เมษายน 2558
27 เมษายน 2559
1 çéïจิกายน 2559
14 มิåุนายน 2560
5 เมษายน 2560

7
25 ÖุลาÑม 2556
25 ÖุลาÑม 2560
รวม
หัก : ÑาãชจายãนการââกหุนกÉรâÖัดบัÇชี
หุนกÉ
หัก : สวนที่åäงกําหนดชําระèายãนหนä่งÄì
หุนกÉ - สุทธิจากสวนที่åäงกําหนดชําระèายãนหนä่งÄì

âัÖราดâกเบีàย
(รâยละÖâÄì)
4.90
5.20
5.50
5.00
4.70
4.759

4.80

2556

2555

2,000,000
1,500,000
2,500,000
3,000,000
2,000,000
760,000

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

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

9,000,000
(19,177)
8,980,823
8,980,823

หุนกÉ 1) åäง 5) และ7) เÄÅนหุนกÉชนิดระบุชá่âöÉåáâ ÄระเèทÜมดâยสิทธิ ÜมมีหลักÄระกันและมีöÉแทนöÉåáâหุนกÉ êดย
กําหนดจายชําระดâกเบีàยทุก 3 เดáâนÖลâดâายุหุนกÉ
หุนกÉ 6) เÄÅนหุนกÉชนิดระบุชá่âöÉåáâ ÄระเèทÜมดâยสิทธิ ÜมมีหลักÄระกันและÜมมีöÉแทนöÉåáâหุนกÉ êดยกําหนดจาย
ชําระดâกเบีàยทุก 6 เดáâนÖลâดâายุหุนกÉ
การจัดâันดับÑวามนาเชá่âåáâ
จากบริษัท ทริสเรทÖิàง จํากัด เมá่âวันที่ 10 ÖุลาÑม 2556
อันดับåÑรดิãอÅÑกร
อันดับåÑรดิããราสารหนีà
THANI144A: หุนกÉÜมมีหลักÄระกัน 2,000 ลานบาท ÜååâนÄì 2557
THANI154A: หุนกÉÜมมีหลักÄระกัน 1,500 ลานบาท ÜååâนÄì 2558
THANI164A: หุนกÉÜมมีหลักÄระกัน 2,500 ลานบาท ÜååâนÄì 2559
THANI16NA: หุนกÉÜมมีหลักÄระกัน 3,000 ลานบาท ÜååâนÄì 2559
THANI176A: หุนกÉÜมมีหลักÄระกัน 2,000 ลานบาท ÜååâนÄì 2560
หุนกÉÜมมีÄระกันãนวงเงินÜมเกิน 3,000 ลานบาท ÜååâนèายãนÄì 2560
แนวçนมอันดับåÑรดิã :
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BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
Stable

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
7.4 นçยบายการจายéèนผล
บริษัทมีนêยบายãนการจายเงินÄôนöลãนâัÖราÜมÖ่ํากวารâยละ 50 íâงกําÜรสุทธิ
การจายเงินÄôนöลãหกับöÉåáâหุน
ÖามมÖิที่ÄระชุมöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2554 เมá่âวันที่ 4 เมษายน 2554 มีมÖิãหจายเงินÄôนöลสําหรับöลการดําเนินงาน
Äì 2553 êดยจ ายเงิ นÄôน öลãห แก öÉ åáâหุ นเÄÅ นเงินสดãนâัÖราหุนละ 0.03 บาท และจายÄôนöลเÄÅนหุนสามัÇíâงบริษัทõ
จํานวน 82.26 ลานหุน ãหแกöÉåáâหุนเดิมãนâัÖรา 10 หุนเดิมÖâ 1 หุนÄôนöล ÑิดเÄÅนการจายเงินÄôนöลãนâัÖรารวมหุนละ
0.13 หรáâÑิดเÄÅนรâยละ 52.37 íâงกําÜรสุทธิ
ÖามมÖิที่ÄระชุมöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2555 เมá่âวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมÖิãหจายเงินÄôนöลสําหรับöลการดําเนินงาน
Äì 2554 êดยจายเงินÄôนöลãหแกöÉåáâหุนเÄÅนเงินสดãนâัÖราหุนละ 0.08 บาท ãหแกöÉåáâหุนจํานวน 1,342.35 หุน เÄÅนจํานวน
เงิน 107.39 ลานบาท หรáâÑิดเÄÅนรâยละ 52.42 íâงกําÜรสุทธิ
ÖามมÖิที่ÄระชุมöÉåáâหุน Ñรัàงที่ 1/2556 เมá่âวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมÖิãหจายเงินÄôนöลสําหรับöลการดําเนินงาน
Äì 2555 êดยจายเงินÄôนöลãหแกöÉåáâหุนเÄÅนเงินสดãนâัÖราหุนละ 0.03 บาท และจายÄôนöลเÄÅนหุนสามัÇíâงบริษัทõจํานวน
268.47 ลานหุน ãหแกöÉåáâหุนเดิมãนâัÖรา 5 หุนเดิมÖâ 1 หุนÄôนöล ÑิดเÄÅนการจายเงินÄôนöลãนâัÖรารวมหุนละ 0.23 บาท
หรáâÑิดเÄÅนรâยละ 63.09 íâงกําÜรสุทธิ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

çÑรÅสราÅอÅÑกร
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

8. çÑรÅสราÅการจัดการ
8.1 ÑêะกรรมการบริÇัท
ÑณะกรรมการและöÉ บ ริ ห ารíâงบริ ษั ท Äระกâบด ว ยöÉ ท รงÑุ ณ วุ §ิ ที่ มี Ñุ ณ สมบั Öิ Ñ รบÖามมาÖรา 68 แห ง
çระราชบัÇÇัÖิบ ริ ษัท มหาชน จํากัด ç.ï. 2535 และÖามÄระกาïÑณะกรรมการกํากับหลักทรัçยëและÖลาดหลักทรัçยë
ที่ กจ. 12/2543 เรá่âง การíââนุÇาÖและการâนุÇาÖãหเสนâíายหุนที่ââกãหม òบับลงวันที่ 22 มีนาÑม 2543 ทุกÄระการ
ÑêะกรรมการบริÇัท
ณ วันที่ 31 ธันวาÑม 2556 Ñณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน Äระกâบดวย
รายâื่อ
ãําแหนÅ
1.
นายวิรÖั นë
ชินÄระçินçร
Äระธานกรรมการ
2.
นายเจริÇสุí
กิจâิทธิ
กรรมการ
3.
นายêกวิท
รุงวั§นêสèณ
กรรมการ
4.
นายวุ§ชิ ัย
สุระรัÖนëชัย
กรรมการ
5.
นายâนุวÖั ิรë
เหลáâงทวีกุล
กรรมการ
6.
นายâนุชาÖิ
ดีÄระเสริ•
กรรมการ
7.
นายÄระçันธë
âนุçงษëâงâาจ
กรรมการ
8.
ดร. åกล
นันธิราèากร
กรรมการâิสระ
9.
นายสุรçล
สÖิมานนทë
กรรมการâิสระ
10.
นายวราวุธ
วราèรณë
กรรมการâิสระ
11.
นายสุวิทยë
âรุณานนทëชัย
กรรมการâิสระ
12.
öï.แนงนâย
ãจââนนâม
กรรมการâิสระ
ทัàงนีàมีนายçลçีรë ïักยèาçวิชานนทë เÄÅนเลíานุการÑณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลÅนามแทนบริÇัท
กรรมการöÉมีâํานาจลงลายมáâชá่âöÉกçันบริษัทÖามที่กําหนดãนหนังสáâรับรâง Äระกâบดวย นายเจริÇสุí กิจâิทธิ
นายêกวิ ท รุ ง วั § นêสèณ นายวิ รั Ö นë ชิ น Äระçิ น çร นายวุ §ิ ชั ย สุ ร ะรั Ö นë ชั ย นายâนุ วัÖิ รë เหลá â งทวี กุ ล นายâนุ ช าÖิ
ดีÄระเสริ• และนายÄระçันธë âนุçงษëâงâาจ สâงãนเจîดÑนลงลายมáâชá่âรวมกันและÄระทับÖราสําÑัÇíâงบริษัท
ÑÄêสมบัãิขอÅกรรมการ
1. มีÑวามรÉ ทักษะ และÄระสบการณëที่หลากหลายชวยสนับสนุนการทําธุรกิจ íâงบริษัท และมีÑวามสามารå
เòçาะดานที่เÄÅนÄระêยชนëกับบริษัท มีกรรมการที่ÜมÜดเÄÅนกรรมการบริหารâยางนâย 1 Ñน ที่มีÄระสบการณëãนธุรกิจíâง
บริษัท êดยÜมÜดÑํานäงåäงíâจํากัดเรá่âงเçï
2. ÜมมีลักษณะÖâงหามÖามกùหมายและระเบียบที่เกี่ยวíâง
3. ÜมเÄÅนกรรมการãนบริษัทที่Äระกâบกิจการâันมีสèาçเดียวกัน และเÄÅนการแíงíันกับกิจการíâงบริษัทÜมวา
จะทําเçá่âÄระêยชนëÖนหรáâÄระêยชนëöÉâá่น เวนแÖจะÜดแจงãหที่ÄระชุมöÉåáâหุนทราบกâนที่จะมีการแÖงÖัàง
4. กรรมการ öÉบริหาร หรáâบุÑÑลที่มีÑวามเกี่ยวíâงสามารåทําธุรกรรมซä่งเÄÅนÄกÖิทางการÑาทั่วÜÄíâงบริษัท
êดยÖâงเÄÅนธุรกรรมที่เÄÅนíâÖกลงทางการÑาãนลักษณะเดียวกับที่วิÇ¶Éชน จะçäงกระทํากับÑÉสัÇÇาทั่วÜÄãนสåานการณë
เดียวกัน ดวยâํานาจÖâรâงทางการÑาที่Äราïจากâิทธิçล ทัàงนีà ยกเวนธุรกรรมÖâงหามที่กùหมายÄระกาïหรáâÑําสั่งíâง
ทางการกําหนด
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. Äúิ บั Öิ ห น า ที่ ã ห เ ÄÅ น ÜÄÖามกùหมาย วัÖ åุ Ä ระสงÑë และíâ บั ง Ñั บ íâงบริษั ท ÖลâดจนมÖิí âงที่Ä ระชุ ม
öÉåáâหุนที่ชâบดวยกùหมาย
2. กําหนดเÄßาหมาย แนวทาง นêยบาย แöนงานและงบÄระมาณíâงบริษัท ÑวบÑุมกํากับดÉแลการบริหารการ
จัดการíâงÑณะกรรมการบริหารãหเÄÅนÜÄÖามนêยบายที่Üดรับมâบหมาย เวนแÖเรá่âงดังÖâÜÄนีàซä่งÑณะกรรมการÖâงÜดรับ
âนุมัÖิจากที่ÄระชุมöÉåáâหุนกâนการดําเนินการ Üดแก เรá่âงที่กùหมายกําหนดãหÖâงÜดมÖิíâงที่ÄระชุมöÉåáâหุน เชน การเçิ่ม
ทุน ลดทุน การââกหุนกÉ การซáàâíายหรáâêâนกิจการíâงบริษัท หรáâการรับêâนกิจการหรáâการรวมกิจการกับบุÑÑลâá่น การ
แกÜíหนังสáâบริÑณหëสนธิหรáâíâบังÑับและการจายบําเหนîจกรรมการ เÄÅนÖน
3. ÑณะกรรมการâาจแÖงÖัàงกรรมการจํานวนหนä่งÖามที่เหîนสมÑวรãหเÄÅนÑณะกรรมการบริหารêดยãหมีâํานาจ
หนาที่ÑวบÑุม ดÉแลกิจการíâงบริษัท Öามที่ÑณะกรรมการมâบหมายกîÜด และãนจํานวนนีàãหแÖงÖัàงกรรมการÑนหนä่งเÄÅน
Äระธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารมีสิทธิÜดรับÑาÖâบแทนและบําเหนîจÖามที่ที่ÄระชุมÑณะกรรมการกําหนด แÖ
ทัàงนีàÜมกระทบกระเทáâนåäงสิทธิíâงกรรมการöÉนัàน ãนâันที่จะÜดรับÑาÖâบแทนหรáâöลÄระêยชนëâยางâá่นÖามíâบังÑับนีà
ãน•านะกรรมการ
4. ÑณะกรรมการÜดกํากับãหบริษัทมีระบบการÑวบÑุมèายãน และการÖรวจสâบèายãนที่มีÄระสิทธิöลêดยจัด
ãหมี®©ายÖรวจสâบและดÉ แลการÄúิ บั Öิ งานèายãนเÄÅน öÉÖิด Öามและดํา เนินการรวมและÄระสานงานกั บÑณะกรรมการ
Öรวจสâบ
8.2 Ñêะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาÑม 2556 บริษัทมีöÉบริหารจํานวน 6 ทาน Äระกâบดวย
รายâื่อ
ãําแหนÅ
1.
นายวิรÖั นë ชินÄระçินçร
Äระธานกรรมการ
2.
นายêกวิท รุงวั§นêสèณ
ÄระธานÑณะกรรมการบริหารและกรรมการöÉจัดการ
3.
นายÑมสันÖë บุÇยâยหยัด
รâงกรรมการöÉจดั การสายงานการÖลาด
(ดÉแลสายงานกิจการสาíาธุรกิจสินเชá่âและสายงานสินเชá่âและการÖลาด)
4.
นายบุÇชÉ วงïëèักดี
öÉชวยกรรมการöÉจัดการâาวุêสสายงานบัÇชีและการเงิน
(ดÉแลสายงานกลยุทธëâงÑëกรและการเงิน)
5.
นายสุดชัย วิริยะลัçèะ
öÉชวยกรรมการöÉจ ัดการสายงานการเงิน
(ดÉแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ)
6.
นายçลçีรë ïักยèาçวิชานนทë
öÉชวยกรรมการöÉจัดการสายงานÖรวจสâบและÖิดÖาม
(ดÉแลสายงานÑวบÑุมสินเชá่â)
หมายเหÖุ : สําหรับÖําแหนงöÉชวยกรรมการöÉจัดการสายงานธุรการâงÑëกรâยÉระหวางการสรรหา êดยãนÄôจจุบันสาย
งานธุรการâงÑëกรíäàนâยÉกับกรรมการöÉจัดการ
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร
1. มีâํานาจสั่งการ วางแöน และดําเนินการíâงบริษัทãหเÄÅนÜÄÖามนêยบายที่Ñณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. มีâํานาจแÖงÖัàงและบริหารงานíâงÑณะâนุกรรมการÖาง † เçá่âÄระêยชนëและÄระสิทธิèาçíâงการจัดการที่ดี
และêÄรงãส
3. มีâํานาจçิจารณา กําหนดâัÖราÑาจาง ÑาÖâบแทน เงินêบนัสเกี่ยวกับöÉบริหาร และçนักงาน
4. จัดÖัàงêÑรงสรางâงÑëกร และการบริหาร êดยãหÑรâบÑลุมทุกรายละเâียดíâงการÑัดเลáâก การ®™กâบรม การ
วาจาง และการเลิกจางíâงçนักงานíâงบริษัท
5. มีâํานาจçิจารณากําหนดสวัสดิการçนักงานãหเหมาะสมกับสåานการณë ÄระเçณีÄúิบัÖิ และสâดÑลâงกับ
กùหมายที่บังÑับãชâยÉ
6. ÖิดÖามและÄระเมินการดําเนินงานและÄระเมินöลการÄระกâบการÖามนêยบายที่Ñณะกรรมการกําหนดâยาง
ãกลชิด รวมทัàงçิจารณาเสนâแนะÑณะกรรมการãหÄรับÄรุงเÄลี่ยนแÄลงนêยบายÖามที่เหîนสมÑวร
7. ÄúิบัÖิหนาที่âá่น † Öามที่ÜดรับมâบหมายãนแÖละชวงเวลาจากÑณะกรรมการíâงบริษัท
ทัàงนีàการมâบâํานาจãหÄระธานÑณะกรรมการบริหารดังกลาวíางÖนจะÜมรวมåäงการมâบâํานาจที่ทําãหÄระธาน
ÑณะกรรมการบริหารสามารåâนุมัÖิรายการที่ÖนหรáâบุÑÑลที่âาจมีÑวามíัดแยงมีสวนÜดเสีย หรáââาจมีÑวามíัดแยงทาง
öลÄระêยชนëãนลักษณะâá่นãดกับบริษัท รวมทัàงกําหนดãหÖâงíâÑวามเหîนชâบจากöÉåáâหุนãนการทํารายการที่เกี่ยวêยงกัน
และการÜด มาหรáâจําหนายÜÄซä่ งสิน ทรัçยë ที่สําÑัÇíâงบริษัทเçá่âãหสâดÑลâงกับíâกําหนดíâงÖลาดหลักทรัçยëแ หง
ÄระเทïÜทยãนเรá่âงดังกลาว
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ãหกรรมการöÉจัดการมีâํานาจดําเนินการÖามที่Ñ ณะกรรมการíâงบริษัท หรáâÄระธานÑณะกรรมการบริหารÜด
มâบหมายซä่ งâยÉèายãÖ กùระเบี ยบและíâบังÑับíâงบริษัท Üดกําหนดâํานาจหนาที่íâงกรรมการöÉจัดการ สรุÄ Äระเดîน
ที่สําÑัÇÜวดังนีà
1. กําหนดèารกิจ วัÖåุÄระสงÑë แนวทาง นêยบายíâงบริษัท รวมåäงการกํากับดÉแลการดําเนินงานêดยรวม
2. มีâํานาจจาง แÖงÖัàง Äลดââก ãหââก Üลââก กําหนดâัÖราÑาจางเกี่ยวกับçนักงานทัàงหมดíâงบริษัท
3. มีâํานาจââกÑําสั่ง ระเบียบ Äระกาï บันทäก เçá่âãหการÄúิบัÖิงานเÄÅนÜÄÖามนêยบาย และöลÄระêยชนëíâง
บริษัท และเçá่âรักษาระเบียบวินัยการทํางานèายãนâงÑëกร
4. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวíâงกับการบริหารงานทั่วÜÄíâงบริษัท
âนä่ง กรรมการöÉจัดการ หรáâบุÑÑลซä่งÜดรับมâบâํานาจจากกรรมการöÉจัดการÜมมีâํานาจãนการดําเนินการãด † ãน
หรáâเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวêยงกัน รายการการÜดมาหรáâจําหนายÜÄซä่งสินทรัçยëที่สําÑัÇíâงบริษัท และ/หรáâ รายการหรáâ
เรá่âงที่บุÑÑลที่âาจมีÑวามíัดแยง มีสวนÜดสวนเสีย หรáââาจมีÑวามíัดแยงทางöลÄระêยชนëãนลักษณะâá่นãดที่จะทําíäàนกับ
บริษัท และบริษัทยâย (åามี) ãนกรณีดังกลาว รายการหรáâเรá่âงดังกลาวจะÖâงนําเสนâÖâÑณะกรรมการÖรวจสâบ เçá่âíâ
Ñวามเหîน และนําเสนâÑณะกรรมการíâงบริษัทและ/หรáâ ที่ÄระชุมöÉåáâหุน (แลวแÖกรณี) เçá่âçิจารณาâนุมัÖิ
นâกจากนีà ãนกรณีที่บริษัทหรáâบริษัทยâยÖกลงเíาทํารายการที่เกี่ยวêยงกัน หรáâรายการเกี่ยวกับการÜดมาหรáâจําหนายÜÄซä่ง
สินทรัçยëíâงบริษัทหรáâบริษัทยâยÖามÑวามหมายที่กําหนดÖามÄระกาïÖลาดหลักทรัçยëแหงÄระเทïÜทยที่ãชบังÑับกับการ
ทํารายการที่เกี่ยวêยงกันíâงบริษัทจดทะเบียนหรáâการÜดมาหรáâจําหนายÜÄซä่งสินทรัçยëíâงบริษัทจดทะเบียนแลวแÖกรณี
บริษัทจะÖâงÄúิบัÖิÖามหลักเกณñëและวิธีการÖามที่ÄระกาïดังกลาวกําหนดÜวãนเรá่âงนัàน †
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8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษั ท / เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริษั ท ที่ Ä ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครัÅ ง ที่ 4/2556 เมÇ่ É วั น ที่
13 ÑÖÜจิกาáน 2556 àดมีมâิäâงâัÅง นาáÑลÑีรã ÜักáåาÑวิชานนทã เÄçนเลขานุการบริษัทäละเÄçนเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทäละนาáบุ éชè วงÜãåั กดี เÄç นเลขานุการคณะกรรมการâรวจสÉบäละเลขานุการคณะกรรมการสรรหาäละกําหนด
คาâÉบäทน ซê่งเÄçนëèที่มีคุณวุíิ äละÄระสบการณãทเี่ หมาะสม เÄçนëèรับëิดชÉบ äละทําหนาที่เลขานุการบริษัทäละเลขานุการ
คณะกรรมการชุดáÉáâางì îดáมีหนาที่ïนการดèäลïหบริษัทมีการÄñิบัâิâามกóหมาá äละขÉกําหนดที่เกี่áวขÉงกับบริษัท
äละïหเÄçนàÄâามหลักการกํากับดèäลกิจการที่ดีขÉงบริษัท เÑÇ่ÉïหการบริหารงานเÄçนàÄÉáางมีÄระสิทธิëลáิ่งขêÅน
ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัท
1. ïห คํ า äนะนํ า เบÇÅ É งâ น äก ก รรมการเกี่ á วกั บ ข É กóหมาá ระเบี á บข É บั ง คั บ äละข É มè ล â า งì ขÉงบริ ษั ท
äละâิดâามïหการÄñิบัââิ ามÉáางòèกâÉงäละสม่ําเสมÉ รวมòêงราáงานการเÄลี่áนäÄลงที่มีนัáสําคัéäกกรรมการ
2. จัดการÄระชุมëèòÇÉหุน äละการÄระชุมคณะกรรมการïหเÄçนàÄâามกóหมาá ขÉกําหนดที่เกี่áวขÉงกับบริษัท
3. บั น ทê ก ราáงานการÄระชุ ม äละการÄระชุ มคณะกรรมการบริษัท รวมทัÅ ง âิด âามïหมี การÄñิ บั âิâ ามมâิ
ที่ÄระชุมëèòÇÉหุน äละที่Äระชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดèäลïหมีการเÄôดเëáขÉมèลสารสนเทÜâางì ïหเÄçนàÄâามขÉกําหนดขÉงâลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัÑáãäละâลาดหลักทรัÑáã äละหนวáงานกํากับดèäลÉÇ่นที่เกี่áวขÉง
5. âิดâÉสÇ่ÉสารกับëèòÇÉหุน นักลงทุน หนวáงานกํากับดèäล รวมòêงการïหขÉมèลสารสนเทÜทั่วàÄäกëèสนïจ äละ
ëèมีสวนàดเสีá
6. ÉบรมäละÑัíนาความรèÉáางâÉเนÇ่Éงดานกóหมาá การบัéชี หรÇÉการÄñิบัâิหนาที่เลขานุการบริษัท
7. Äñิบัâหิ นาที่ÉÇ่นïดที่คณะกรรมการบริษัทö มÉบหมาá
นÉกจากนีÅ บริ ษั ท ö àด เ ลõ ง เหõ น òê ง ความสํ าคั é ขÉงการกํ ากับ ดè ä ลกิ จ การที่ ดี เลขานุ ก ารบริษั ทäละเลขานุ การ
คณะกรรมการบริษัท àดëานการÉบรมหลักสèâร Corporate Secretary Development รุนที่ 20 äละหลักสèâร Effective Minute
Taking (EMT) รุน 6 จัดîดáสมาคมบริษัทจดทะเบีáนàทá (Thai Listed Companies Association) îดáการสนับสนุนขÉง
âลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá äละชมรมเลขานุการบริษัทàทá
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8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายÄÅ่อ
นาáวิรâั นã ชินÄระÑินÑร
นาáเจริéสุข กิจÉิทธิ
นาáîกวิท รุงวัíนîสåณ
นาáวุíชิ ัá สุระรัâนãชัá
นาáÉนุวâั ิรã เหลÇÉงทวีกุล
นาáÉนุชาâิ ดีÄระเสริú
นาáÄระÑันธã ÉนุÑงษãÉงÉาจ
ดร. òกล
นันธิราåากร
นาáสุรÑล สâิมานนทã
นาáวราวุธ วราåรณã
นาáสุวิทáã Éรุณานนทãชัá
ëÜ.äนงนÉá ïจÉÉนนÉม
รวม

กรรมการ
100,000
66,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
1,046,000

กรรมการ
ตรวÇÉอบ
125,000
110,000
110,000
110,000
110,000
565,000

กรรมการÉรร
หาและกÑาหนÖ
คาตอบแทน
66,000
66,000
75,000
207,000

กรรมการ
บริหาร
96,000
96,000
192,000

รวม (บาท)
100,000
66,000
88,000
184,000
154,000
88,000
184,000
213,000
198,000
264,000
273,000
198,000
2,010,000

**นาáÑลÑีรã ÜักáåาÑวิชานนทã เÄçนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
*นาáบุéชè วงÜãåักดี เÄçนเลขานุการคณะกรรมการâรวจสÉบ äละเลขานุการคณะกรรมการสรรหาäละกําหนดคาâÉบäทน
คาตอบแทนผูบริหาร
ประเÜทคาตอบแทน
เงินเดÇÉนäละîบนัส
คานÅํามันäละîทรÜัÑทã
รวม (บาท)
ÇÑานวนผูบริหาร (ทาน)

ปá 2556
15,434,000
237,500
15,671,500
6
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ปá 2555
15,048,400
246,000
15,294,400
7

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทนอÅ่น à
การจัดâัÅงกÉงทุนสํารÉงเลีÅáงชีÑ
บริษัทจัดâัÅงกÉงทุนสํารÉงเลีÅáงชีÑเÑÇ่ÉïหเÄçนàÄâามหลักเกณùãขÉงâลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá îดáïหสิทธิ
Ñนักงานที่เขาทํางานกับบริษัท ทัÅงนีÅ บริษัทàดกําหนดÉัâราการจาáเงินสะสมดังนีÅ
- เงินสะสมสวนขÉงสมาชิก สะสมïนÉัâรา 5 % ขÉงเงินเดÇÉน
- เงินสะสมสวนขÉงบริษัท บริษัทจะจาáสมทบïนÉัâรา 5% ขÉงเงินเดÇÉน îดáเÄçนขÉงëèบริหารดังนีÅ
ปá 2556
เงินสมทบเขากÉงทุนสํารÉงเลีÅáงชีÑ

636,800

ปá 2555
451,200

ปá 2554
447,118

คาตอบแทนâนักงาน
บริษัทมีนîáบาáïนการÑิจารณาคาâÉบäทนความรè ความสามารò äละความรับëิดชÉบขÉงÑนักงาน ดวáความ
เสมÉåาคäละเท าเทีáมกัน ซê่งมีวิ ธีÄñิ บัâิด านคาâÉบäทนขÉงÑนักงาน îดáÑิจารณาคาâÉบäทนจากëลÄñิบัâิงานขÉง
Ñนักงาน จากëลสํารวจคาâÉบäทนเทีáบกับบริษัทïนÉุâสาหกรรมเดีáวกันïนâลาดหลักทรัÑáã
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีÑนักงานจํานวนทัÅงสิÅน 360 คน จําäนกเÄçนëèบริหาร 6 คน äละÑนักงานïนระดับÉÇ่น
จํานวน 354 คน ดังนีÅ
äãาย
1. ëèบริหาร
2. ûüาáการเงิน
3. ûüาáâรวจสÉบ
4. ûüาáวิเคราะหãสินเชÇ่Éäละûüาáการâลาด
5. ûüาáสัééาäละÄระกันåัá
6. ûüาáกóหมาáäละเรงรัดหนีÅสิน
7. ûüาáสํานักกรรมการëèจัดการäละûüาáทรัÑáากรบุคคล
8. ûüาáบัéชี
9. ûüาáวางäëนäละกลáุทธã
10. ûüาáâิดâามหนีÅสิน
11. ûüาáคÉมÑิวเâÉรã
12. ûüาáบริการงานทะเบีáนรòäละîÉนกรรมสิทธิ†
รวม
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ÇÑานวนคน
6
16
8
202
28
49
17
11
3
12
6
2
360
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9. การกÑากับÖูแลกิÇการ
9.1 นåยบายการกÑากับÖูแลกิÇการ
คณะกรรมการบริ ษัท àด ïห ค วามสํ าคัéâÉการÄñิบัâิâามหลักการกํากับดèäลกิจ การที่ดีâามäนวทางขÉงâลาด
หลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá เÑÇ่Éïหมีระบบธรรมาåิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จêงเหõนควรïหคณะกรรมการ
บริษัททัÅงคณะทําหนาที่คณะกรรมการบรรษัทåิบาล ïนกรณีที่มีการÄระชุมคณะกรรมการบริษัทïหกําหนดวาระการÄระชุม
เรÇ่Éง การกํากับดèäลกิจการที่ดีเÄçนวาระหนê่งàวïนการÄระชุมคณะกรรมการบริษัท นÉกจากนีÅáังàดจัดทําคèมÇÉจรรáาบรรณ
äละจริáธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สําหรับกรรมการ ëèบริหาร äละÑนักงาน เÑÇ่ÉïหทุกคนนําàÄïชเÄçนäนวทางïน
การÄñิบัâิงานäละÄñิบัâิâÉëèมีสวนàดเสีáทุกûüาá äละàดเëáäÑรàวïนเวõบàซâãขÉงบริษัท (www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริษัทเÄçนëèริเริ่ม มีสวนรวมïนการจัดทํา äละÉนุมัâินîáบาáเกี่áวกับการกํากับดèäลกิจการÉáางเÄçน
ลาáลักษณãÉักษร เนÇ่Éงจากเหõนวาหลักบรรษัทåิบาล เÄçนäนวทางการบริหารÉงคãกรที่เÄçนที่áÉมรับïนระดับสากล เÑÇ่ÉเÑิ่ม
มèลคาäละความนาเชÇ่ÉòÇÉïหกับëèมีสวนàดเสีáทุกûüาá äละเÄçนสิ่งที่มีความสําคัéâÉการดําเนินธุรกิจïหมีการเจริéเâิบîâ
ที่áั่งáÇน äบงเÄçนหัวขÉหลัก 5 หมวด ดังâÉàÄนีÅ
1. ÉิทçิของผูéÅอหุน
คณะกรรมการบริษัท âระหนั ก òê งสิทธิ ïนความเÄçนเจาขÉง ซê่งควบคุมîดáëานการäâง âัÅงกรรมการบริษัทïห
ทําหนาที่äทนëèòÇÉหุน äละสิทธิïนการâัดสินïจเกี่áวกับการเÄลี่áนäÄลงที่สําคัéขÉงบริษัท คณะกรรมการบริษัทจêงสงเสริม
ïหëèòÇÉหุนàดïชสิทธิขÉงâนâามสิทธิขัÅนÑÇÅนúานขÉงëèòÇÉหุน àดäก การซÇÅÉขาá หรÇÉการîÉนหุน การมีสวนäบงïนกําàรขÉง
กิจการ การàดรับขาวสารขÉมèลขÉงกิจการÉáางเÑีáงÑÉ äละëèòÇÉหุนควรàดรับทราบกóเกณùãäละวิธีการเขารวมÄระชุม äละ
ขÉมèลที่เÑีáงÑÉâÉการÑิจารณาïนäâละวาระกÉนการÄระชุม รวมòêงมีîÉกาสซักòามกรรมการทัÅงïนที่Äระชุมäละสงคําòาม
ลวงหนา นÉกจากนีÅ คณะกรรมการบริษัทáังâระหนักäละïหความสําคัéòêงสิทธิขÉงëèòÇÉหุน àมกระทําการïดì ÉันเÄçนการ
ละเมิดหรÇÉริดรÉนสิทธิขÉงëèòÇÉหุน
ïนการจัดการÄระชุมëèòÇÉหุน คณะกรรมการบริษัทàดïหความสําคัéâÉสิทธิëèòÇÉหุน îดáเริ่มจากกําหนดวันÄระชุม
ซê่งàมïชวันหáุดâÉเนÇ่Éง äละวันนักขัâÖกษã äละกําหนดสòานที่Äระชุม ซê่งเÄçนบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก บริษัทจêงจัด
ïหมีการÄระชุมëèòÇÉหุนïนÄ° 2557 ณ หÉงÄระชุมขÉงÉาคารสินสาธรทาวเวÉรã ชัÅน 11 òนนกรุงธนบุรี äขวงคลÉงâนàทร
เขâคลÉงสาน กรุงเทÑö îดáมีรòà¢¢£าบีทีเÉสäละïกลจุดขêÅนลงทางดวน
îดáบริษัทàดจัดสงหนังสÇÉนัดÄระชุมÑรÉมทัÅงขÉมèลÄระกÉบการÄระชุมâามวาระâางì ïหëèòÇÉหุนทราบลวงหนา
กÉนวันÄระชุม 14 วันซê่งเÄçนàÄâามขÉบังคับขÉงบริษัท äละเÄôดเëáïนเวõบàซâãขÉงบริษัท îดáïนÄ° 2557 บริษัทàดเëáäÑร
หนังสÇÉเชิéÄระชุมสามัéëèòÇÉหุนÄระจําÄ° 2557 âัÅงäâวนั ที่ 28 กุมåาÑันธã 2557 îดáïนäâละวาระมีวัâòุÄระสงคãäละเหâุëล
รวมทัÅงความเหõ นขÉงคณะกรรมการÄระกÉบ นÉกจากนีÅบริษัทáังกําหนดïหเÄôดเëáนîáบาáïนการÉํานวáความสะดวก
สนับสนุน äละสงเสริมëèòÇÉหุนทุกกลุม รวมòêงëèòÇÉหุนÄระเåทสòาบัน ïหเขารวมÄระชุมëèòÇÉหุน
สําหรับÄ° 2556 บริษัทàดรับëลคะäนนการÄระเมินคุณåาÑการจัดการÄระชุมสามัéëèòÇÉหุน ÄระจําÄ° 2556 Éáèïน
เกณùã “ดีเáี่áม” จากîครงการÄระเมินคุณåาÑการจัดÄระชุมสามัéëèòÇÉหุน (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคม
สงเสริมëèลงทุนàทá
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2. การปèิบัติตอผูéÅอหุนอยางเทาเทียม
การจัดการÄระชุมëèòÇÉหุน สําหรับการÄระชุมïหéสามัéëèòÇÉหุนÄระจําÄ° Ñ.Ü.2556 บริษัทàดจัดÄระชุมจํานวน
1 ครัÅง เมÇ่Éวันที่ 2 เมษาáน 2556 ณ หÉงÄระชุมขÉงÉาคารสินสาธรทาวเวÉรã ชัÅน 11 òนนกรุงธนบุรี äขวงคลÉงâนàทร
เขâคลÉงสาน กรุงเทÑö
การจัดสงหนังสÇÉเชิéÄระชุมëèòÇÉหุน บริษัทïหความสําคัéïนการÄñิบัâิâÉëèòÇÉหุนทุกราáÉáางเทาเทีáมกันîดá
บริษัทจะเÄôดเëáขÉมèลที่มีสาระสําคัéขาวสารที่òèกâÉง ครบòวน ทันเวลา äละîÄรงïสäกëèòÇÉหุนÉáางสม่ําเสมÉ îดáบริษัท
àดจัดสงหนังสÇÉนัดÄระชุมÑรÉมทัÅงขÉมèลÄระกÉบการÄระชุมâามวาระâางì ïหëèòÇÉหุนทราบลวงหนากÉนวันÄระชุม 14
วัน ซê่งเÄçนàÄâามขÉบังคับขÉงบริษัท รวมทัÅงÄระกาÜหนังสÇÉเชิéÄระชุมดังกลาวïนหนังสÇÉÑิมÑã äละเวõบàซâãบริษัท îดá
ïนäâละวาระมี วัâòุ Ä ระสงคã äละเหâุëลรวมทัÅงความเหõนขÉงคณะกรรมการÄระกÉบครบòวน เÑÇ่ÉïหëèòÇÉหุนสามารò
âรวจสÉบàด นÉกจากนีÅบริษัทàดเÑิ่มทางเลÇÉกïหกับëèòÇÉหุนîดáïหกรรมการÉิส ระขÉงบริษัทเÄçน ëèรับมÉบ¶ัน ทะจาก
ëèòÇÉหุนïนกรณีëèòÇÉหุนàมสามารòเขาÄระชุมàด
วันÄระชุมëèòÇÉหุน บริษัทàดกําหนดสòานที่ วันเวลาการÄระชุมîดáบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก äละกําหนดจุด
บริการรับลงทะเบีáนÉáางเหมาะสมäละเÑีáงÑÉ îดáïหëèòÇÉหุนสามารòลงทะเบีáนเขารวมÄระชุมàดลวงหนากÉนเวลา
Äระชุม 2 ชั่วîมง äละจัดเâรีáมÉากรäสâมÄßเÑÇ่ÉÉํานวáความสะดวกäกëèòÇÉหุนที่มÉบ/àดรับมÉบ¶ันทะ ÑรÉมการจัดïหมี
ขÉงวางเÑÇ่ÉรÉงรับëèòÇÉหุนที่รÉเขาÄระชุมดวá ïนการÄระชุมครัÅงนีÅบริษัทàดจัดïหÄระธานเÄçนëèทําหนาที่ äจงราáละเÉีáด
ขÉงÉงคãÄระชุมÉธิบาáวิธีการลงคะäนน การนับคะäนน การïชบัâรลงคะäนน äละเÄôดเëáëลการนับคะäนนïนäâวาระ
îดáที่ÄระชุมเÄôดîÉกาสïหëèòÇÉหุนซักòาม หรÇÉäสดงความคิดเหõนÉáางเหมาะสมäละเÑีáงÑÉ îดáที่ïนการÄระชุมëèòÇÉหุน
สามัéÄระจําÄ° ïนÄ° 2556 มีกรรมการäละกรรมการâรวจสÉบเขารวมÄระชุมทัÅงสิÅนจํานวน 11 ทานจากทัÅงหมด 12 ทาน
ÄระกÉบดวá Äระธานกรรมการ ÄระธานกรรมการâรวจสÉบ กรรมการÉิสระ äละคณะกรรมการâรวจสÉบ รวมทัÅง
เลขานุการบริษัท äละเลขานุการคณะกรรมการ นÉกจากนีÅáังมีëèสÉบบัéชีขÉงบริษัท เขารวมÄระชุมดวá
หลังวันÄระชุมëèòÇÉหุน บริษัทàดäจงมâิที่ÄระชุมëานระบบขาวขÉงâลาดหลักทรัÑáãหลังจากการÄระชุมสิÅนสุดïน
วันที่ 2 เมษาáน 2556 äละบริษัทàดนําสงราáงานการÄระชุมëèòÇÉหุนäละเëáäÑรราáงานดังกลาวบนเวõบàซâãขÉงบริษัท
ราáการที่ÉาจมีความขัดäáงทางëลÄระîáชนã เÑÇ่ÉÄ£ÉงกันความขัดäáงทางëลÄระîáชนã คณะกรรมการàดดèäลÉáาง
รÉบคÉบเมÇ่Éเกิดราáการที่ÉาจมีความขัดäáงทางëลÄระîáชนã îดáกําหนดนîáบาáäละขัÅนâÉนการÉนุมัâิราáการที่เกี่áวîáง
กันàวเÄçนลาáลักษณãÉกั ษร รวมทัÅงกําหนดนîáบาáäละวิธีการดèäลàมïหëèบริหารäละëèที่เกี่áวขÉงนําขÉมèลåาáïนขÉงบริษัท
àÄïชเÑÇ่ÉÄระîáชนãสวนâนดังนีÅ
ราáการที่ÉาจมีความขัดäáงทางëลÄระîáชนã : คณะกรรมการàดทราบòêงราáการที่มีความขัดäáงทางëลÄระîáชนã
ราáการที่เกี่áวîáงกัน äละàดÑิจารณาความเหมาะสมÉáางรÉบคÉบทุกครัÅง รวมทัÅงมีการÄñิบัâิâามหลักเกณùãขÉงâลาด
หลักทรัÑáã îดáราคาäละเงÇ่ÉนàขเสมÇÉนทําราáการกับบุคคลåาáนÉก (Arm’s Length Basis) äละจะàดเÄôดเëáราáละเÉีáด
มèลคาราáการ คèสัééา เหâุëล/ความจําเÄçน àวïนราáงานÄระจําÄ° äละäบบäสดงราáการขÉมèลÄระจําÄ° (äบบ 56-1) âÉàÄ
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3. ÉิทçิของผูมีÉวนêÖเÉีย
บริษัทàดïหความสําคัéâÉสิทธิขÉงëèมีสวนàดเสีáทุกกลุม àมวาจะเÄçนëèมีสวนàดเสีáåาáïน เชน Ñนักงานäละ
ëèบริหารขÉงบริษัท หรÇÉëèมีสวนàดเสีáåาáนÉก àดäก คèäขง เจาหนีÅ åาครัúäละหนวáงานÉÇ่นì ที่เกี่áวขÉง เนÇ่Éงจากบริษัท
âระหนักòêงäรงสนับสนุนจากëèมีสวนàดเสีáâางì ซê่งจะสรางความสามารòïนการäขงขันäละสรางกําàรïหกับบริษัท ซê่ง
òÇÉวาเÄçนการสรางความสําเรõจïนระáะáาวขÉงบริษัทàด îดáมีราáละเÉีáดที่สําคัé àดäก
คèคา

:

บริษัทมีการÄñิบัâิäละการïหบริการâางì âÉëèจําหนาáหรÇÉเâ©นทãรòมÇÉสÉงâามเงÇ่Éนàขทางการคา
รวมòêงการÄñิบัâิâามสัééา

เจาหนีÅ :

บริษัทÄñิบัâิâามเงÇ่ÉนàขการกèáÇมเงินâามขÉâกลง

ลèกคา

บริษัทเÉาïจïสäละรับëิดชÉบâÉลèกคา îดáïหบริการที่มีคุณåาÑ มาâรúานäละรวดเรõว âรงâÉเวลา

:

ชุมชน :

บริษัทคํานêงòêงสåาÑäวดลÉมîดáมีความรับëิดชÉบäละดèäลมิïหมีëลกระทบâÉสิ่งäวดลÉมขÉง
ชุมชนäละสังคม

îดáเ¶ÑาะïนสวนขÉงÑนักงานบริษัท บริษัทâระหนักวาÑนักงานขÉงบริษัททุกคนมีคุณคาäละเÄçนสวนสําคัéïน
การดําเนินธุรกิจ บริษัทจêงสนับสนุนการÑัíนาäละû™กÉบรมïหกับÑนักงานทุกระดับïนหลักสèâรâางìÉáางâÉเนÇ่Éงäละ
สม่ําเสมÉ นÉกจากนีÅบริษัทáังจัดïหมีการดèäลÑนักงานÉáางเสมÉåาค การïหëลâÉบäทนäละสวัสดิการที่เหมาะสมäละเÄçน
ธรรม îดáจัดâัÅงïหมีสวัสดิการดานการâรวจสุขåาÑÄระจําÄ° สวัสดิการดานกÉงทุนสํารÉงเลีÅáงชีÑ เÑÇ่Éที่จะสงเสริมการÉÉม
เงินขÉงÑนักงาน สําหรับÄ° 2556 บริษัทàดจัดâัÅงïหมีสวัสดิการÄระกันกลุมÑนักงาน เÑÇ่ÉคุมครÉงสิทธิÄระîáชนã äละเÄçน
หลักÄระกันäกÑนักงานทุกคน
นÉกจากนีÅ บริษั ท มี น îáบาáชั ด เจนที่จ ะàมล ะเมิด หรÇÉกระทํ าการïดì ÉันเÄçน การละเมิด สิ ทธิ มนุษ áชนäละ
ทรัÑáãสินทางÄ´ééาหรÇÉลิขสิทธิ† ïนการดําเนินกิจการขÉงบริษัท จêงจัดïหมีชÉงทางสําหรับëèมีสวนàดสวนเสีáïนการäจง
หรÇÉรÉงเรีáนกรณีที่òèกละเมิดสิทธิ หรÇÉราáงานïนเรÇ่Éงที่ÉาจทําïหเกิดความเสีáหาáâÉบริษัท âÉคณะกรรมการ îดáสามารò
âิดâÉกับคณะกรรมการâรวจสÉบ àดทัÅงทาง E-mail หรÇÉเวõบàซâãขÉงบริษัท
4. การเปëÖเผยขอมูลและความåปรงíÉ
บริษัทàดïหความสําคัéการเÄôดเëáขÉมèลที่ครบòวน âรงâÉความเÄçนจริง เชÇ่ÉòÇÉàด สม่ําเสมÉ äละทันเวลา àมวา
จะเÄçนขÉมèลเกี่áวกับการดําเนินงานäละëลดําเนินงาน ซê่งàดเÄôดเëáทัÅงïนราáงานÄระจําÄ° äบบราáงานÄระจําÄ° äบบäสดง
ราáการขÉมèลÄระจําÄ° (56-1) äละเวõบàซâãขÉงบริษัท (www.ratchthani.com)
บริษัทàดïหความสําคัéการเÄôดเëáขÉมèลที่ครบòวน âรงâÉความเÄçนจริง เชÇ่ÉòÇÉàด สม่ําเสมÉ äละทันเวลา àมวา
จะเÄçนขÉมèลเกี่áวกับการดําเนินงานäละëลดําเนินงาน ซê่งàดเÄôดเëáทัÅงïนราáงานÄระจําÄ° äบบราáงานÄระจําÄ° äบบäสดง
ราáการขÉมèลÄระจําÄ° (56-1) äละเวõบàซâãขÉงบริษัท (www.ratchthani.com)
สําหรับราáงานทางการเงิน สําหรับÄ° 2556 ที่ëานมาบริษัทàดäâงâัÅง บริษัทสํานักงาน เÉินสãท äÉนดã áัง จํากัด
เÄçนëèâรวจสÉบบัéชี îดáการäâงâัÅงëèสÉบบัéชีäละคาสÉบบัéชีนีÅขêÅนÉáèกับการÉนุมัâิขÉงëèòÇÉหุนïนการÄระชุมสามัé
ÄระจําÄ°ที่มีขêÅนïนวันที่ 2 เมษาáน 2556 บริษัทดังกลาวจัดเÄçนëèสÉบÉิสระ äละเÄçนëèสÉบบัéชีที่àดรับÉนุéาâจากกลâ.
ทัÅงนีÅ งบการเงินÄระจําÄ° 2556 ขÉงบริษัท ëèสÉบบัéชีàดรับรÉงงบการเงินäบบàมมีเงÇ่Éนàข
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นÉกจากนีÅ บริษัทàดจัดïหมีสวนนักลงทุนสัมÑันธã เÑÇ่ÉเÄçนÉีกหนê่งชÉงทางïนการเëáäÑรขÉมèลขÉงบริษัทàÄáัง
ëèòÇÉหุนขÉงบริษัท นักวิเคราะหã äละนักลงทุนทั่วàÄที่สนïจ îดáâิดâÉ
นางสาวรุงทิÑáã àชáÑัíนะÑÖกษã (Ms. Rungtip Chaipathanapruek)
นักลงทุนสัมÑันธã
îทรÜัÑทã 02-4400844 âÉ 2161
กิÇกรรมÖานนักลงทุนÉัมâันçì
1. กิÇกรรมบริษัทÇÖทะเบียนâบผูลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขêÅนîดáâลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá ซê่งมี
วัâòุÄ ระสงคã ที่ จะชีÅ äจงข Éมè ลเกี่ áวกั บ ธุ รกิ จäละการดํา เนิน งานขÉงบริษัทö äกนัก วิเ คราะหãห ลั กทรั Ñáã นักลงทุน äละ
สÇ่Éมวลชนที่มารวมงาน îดáâลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá กําหนดจัดกิจกรรมïนชวงเวลา หลังการÄระกาÜงบการเงิน
ทุก ì àâรมาส ซê่งบริษัทàดเขารวมกิจกรรมนีÅÉáางสม่ําเสมÉ ÑรÉมทัÅงเÄôดเëáขÉมèลที่ëèòÇÉหุนäละนักลงทุนสามารòâิดâาม
รับชมáÉนหลังàดïนเวõบàซâãขÉงบริษัท (www.ratchthani.com)

2. กิÇกรรมเยี่ยมÄมการÖÑาเนินงานบริษัทÇÖทะเบียน “Company Visit” จัดขêÅนîดáมีวัâòุÄระสงคãเÑÇ่ÉชีÅäจงขÉมèล
เกี่áวกับธุรกิจäละการดําเนินงานขÉงบริษัทö äกนักวิเคราะหãหลักทรัÑáã นักลงทุนÄระเåทสòาบัน äละëèòÇÉหุนที่มารวมงาน
สําหรับÄ° 2556 บริษัทàดเÄôดîÉกาสïห สมาชิกสมาคมนักลงทุนเนนคุณคา (ÄระเทÜàทá) àดรับทราบขÉมèลการ
บริหารงาน äละการดําเนินงานขÉงบริษัท ซê่งจะเÄçนการสรางความสัมÑันธãÉันดีระหวางëèบริหารขÉงบริษัทäละëèเขารวม
กิจกรรม ÉีกทัÅงáังสรางความมั่นïจ ความÄระทับïจ äละความåาคåèมิïจïนการเÄçนëèòÇÉหุนขÉงบริษัท นําàÄสèการขáาáúาน
ëèòÇÉหุนäละëèลงทุนïนÉนาคâ
รวมòêงâลÉดÄ° 2556 บริษัทเÄôดîÉกาสïหบริษัทหลักทรัÑáãâาง ì ขÉนัดเขาÑบëèบริหารหรÇÉûüาáจัดการขÉงบริษัท
ดังâÉàÄนีÅ
- บริษัทหลักทรัÑáã กสิกรàทá จํากัด
- บริษัทหลักทรัÑáã ธนชาâ จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัÑáãเÉเซีáÑลัส จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัÑáã เมáãäบงกã กิมเÉõง (ÄระเทÜàทá) จํากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัÑáã กรุงÜรี จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนåัทร จํากัด (มหาชน)
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5. ความรับผิÖÄอบของคñะกรรมการ
บริ ษั ท มี ก ารการò ว งดุ ล ขÉงกรรมการที่ à มเ Äç น ëè บ ริ ห าร îดáบริษั ท มี ค ณะกรรมการทัÅง สิÅ น จํ า นวน 12 ท า น
ราáละเÉีáดเÄçนดังนีÅ
Ééานะ

กรรมการที่เปนผูบริหาร

กรรมการที่êมเปนผูบริหาร

กรรมการตรวÇÉอบ

กรรมการที่เÄçนâัวäทนëèòÇÉหุน

2

5

-

กรรมการÉิสระ

-

-

5

ดังนัÅน บริษัทมีกรรมการâรวจสÉบที่เÄçนกรรมการÉิสระทัÅงหมด 5 ทาน คิดเÄçนรÉáละ 41.67 ขÉงคณะกรรมการ
äละกรรมการที่àมเÄçนëèบริหารทัÅงหมด 5 ทานคิดเÄçนรÉáละ 41.67 ขÉงคณะกรรมการทัÅงหมด ดังนัÅนบริษัทมีกรรมการที่àม
เÄçนëèบริหารรวมทัÅงสิÅน 10 ทาน คิดเÄçนรÉáละ 83.66 ขÉงคณะกรรมการทัÅงหมด บริษัทàดäâงâัÅงกรรมการบริษัท îดáëาน
การÑิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาäละกําหนดคาâÉบäทน åาáïâäนวทางการÑิจารณาàมïหบุคคลหรÇÉกลุมบุคคลïด
มีÉํานาจïนการâัดสินïจäâเÑีáงบุคคลเดีáวหรÇÉกลุมเดีáว เÑÇ่ÉïหการบริหารงานมีÄระสิทธิåาÑäละสรางกลàกการòวงดุล
นÉกจากนีÅบริษัทมีîครงสรางการจัดการที่ชัดเจนâามที่äสดงàวïนขÉîครงสรางการจัดการ ซê่งมีการäบงäáกสาáงานบังคับ
บัéชาที่ชัดเจน มีการกระจาáÉํานาจïนการบริหารงานäละการâัดสินïจลงàÄïนûüาáâางìåาáïนบริษัทâามความเหมาะสม
เÑÇ่ÉàมïหÉํานาจïนการâัดสินïจäละการบริหารงานÉáèที่Äระธานเจาหนาที่บริหารäâเÑีáงëèเดีáว
บริษัทมีหนวáâรวจสÉบåาáïนทําหนาที่ดèäลâรวจสÉบการดําเนินงานขÉงบริษัทïหเÄçนàÄÉáางîÄรงïส เหมาะสม
äละรัดกุม îดáราáงานâรงกั บ คณะกรรมการâรวจสÉบขÉงบริษัทซê่งเÄçนกรรมการÉิสระ 5 ทาน äละจากการที่Äระชุม
วิสามัéëèòÇÉหุนครัÅงที่ 1/2549 ดังกลาว àดมีมâิïห ธ.นครหลวงàทá ซÇÅÉหุนที่ÉÉกïหมขÉงบริษัทîดáàมâÉงทําคําเสนÉซÇÅÉ
(Whitewash) äละบริษัทàดดําเนินการäâงâัÅงâัวäทน ธ. นครหลวงàทáเขาเÄçนกรรมการïนบริษัท âามสัดสวนåาáหลังการ
àดมาซê่งหลักทรัÑáãดังกลาว จํานวน 4 ทานÄ´จจุบันเÄลี่áนเÄçนธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน) ซê่งÄ´จจุบันมีจํานวนกรรมการ
ทัÅงหมด 12 ทาน หรÇÉคิดเÄçนสัดสวนรÉáละ 33.33 ขÉงจํานวนกรรมการทัÅงหมด คาâÉบäทนกรรมการàดกําหนดนîáบาá
คาâÉบäทนàวÉáางชัดเจนäละîÄรงïส îดáคาâÉบäทนÉáèïนระดับเดีáวกับÉุâสาหกรรมäละเหมาะสมกับหนาที่ äละความ
รับëิดชÉบที่àดรับมÉบหมาá รวมทัÅงÉáèïนระดับที่สèงเÑีáงÑÉที่จะดêงดèดäละรักษากรรมการที่มีคุณสมบัâิที่âÉงการàดäละàด
ขÉÉนุมัâิจากทีÄ่ ระชุมëèòÇÉหุนäลว สวนคาâÉบäทนëèบริหารเÄçนàÄâามหลักการäละนîáบาáที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ซê่งเชÇ่ÉมîáงกับëลการดําเนินงานขÉงบริษัทäละëลการดําเนินงานขÉงëèบริหารäâละทาน îดáÄ´จจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ
สรรหาäละกําหนดคาâÉบäทน äละมีกระบวนการÑิจารณาคาâÉบäทนที่เหมาะสม îดáïชขÉมèลคาâÉบäทนขÉงบริษัทïน
Éุâสาหกรรมเดีáวกัน äละมีขนาดïกลเคีáงกัน รวมทัÅงëลÄระกÉบการขÉงบริษัทÄระกÉบการÑิจารณา
åาáหลังจากที่บริษัทàดäÄรสåาÑเÄçนบริษัทมหาชน บริษัทàดกําหนดïหมีการÄระชุมคณะกรรมการÉáางนÉá
3 เดÇÉนâÉครัÅง äละมี การÄระชุ มÑิ เÜษเÑิ่มâามความจําเÄçน îดáมีการกําหนดวาระชัดเจน ลวงหนา äละมีวาระÑิจ ารณา
âิดâามëลการดําเนินงานเÄçนÄระจํา îดáมีการจัดหนังสÇÉเชิéÄระชุมÑรÉมระเบีáบวาระการÄระชุมäละเÉกสารกÉนการ
ÄระชุมเÄçนระáะเวลาลวงหนา 7 วันกÉนวันÄระชุม เÑÇ่ÉïหคณะกรรมการàดมีเวลาÜêกษาขÉมèลÉáางเÑีáงÑÉกÉนเขารวม
Äระชุม îดáïนÄ° 2556 มีการÄระชุมคณะกรรมการäâละคณะดังนีÅ
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รายÄÅ่อคñะกรรมการ
1. นาáวิรัâนã ชินÄระÑินÑร
2. นาáเจริéสุข กิจÉิทธิ
3. นาáîกวิท รุงวัíนîสåณ
4.นาáวุíชิ ัá สุระรัâนãชัá
5.นาáÉนุวัâิรã เหลÇÉงทวีกุล
6. นาáÉนุชาâิ ดีÄระเสริú
7. นาáÄระÑันธã ÉนุÑงษãÉงÉาจ
8. ดร.òกล นันธิราåากร
9. นาáสุรÑล สâิมานนทã
10.นาáวราวุธ วราåรณã
11.นาáสุวิทáã Éรุณานนทãชัá
12.ëÜ.äนงนÉá ïจÉÉนนÉม

คñะกรรมการ
คñะกรรมการ
คñะกรรมการ คñะกรรมการ Éรรหาและ คñะกรรมการ
คñะกรรมการ
บริหาร
บริษัท
ตรวÇÉอบ
กÑาหนÖ
บริหาร
บรรษัทÜิบาล
ความเÉี่ยง
คาตอบแทน

4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

11/12

11/12

12/12
12/12

12/12
12/12

12/12

12/12

3/3

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

3/3
3/3

4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

หมาáเหâุ มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการบริษัททัÅงสิÅน 4 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการâรวจสÉบทัÅงสิÅน 5 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการสรรหาäละกําหนดคาâÉบäทนทัÅงสิÅน 3 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการบริหารทัÅงสิÅน 12 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่áงทัÅงสิÅน 12 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
มีการจัดÄระชุมคณะกรรมการบรรษัทåิบาลทัÅงสิÅน 4 ครัÅง ณ สิÅนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการมีนîáบาáสงเสริมïหกรรมการÑัíนาความรèÉáางâÉเนÇ่Éง äละสนับสนุนïหกรรมการเขารวมïนการ
û™กÉบรมที่จัดขêÅนสําหรับกรรมการïหมากที่สุด ทัÅงนีÅคณะกรรมการบริษัททุกทานàดëานการÉบรมïนหลักสèâรที่เกี่áวขÉงกับ
การÄñิบัâิหนาที่กรรมการบริษัท ที่จัดîดáสมาคมสงเสริมสòาบันกรรมการบริษัทàทá (IOD : Thai Institute of Directors)
สําหรับÄ° 2556 มีกรรมการบริษัท เขารวมÉบรมหลักสèâรหรÇÉเขารวมกิจกรรมสัมมนาเÑÇ่ÉเÑิ่มÑèนความรèïน
การÄñิบัâิงาน ดังâÉàÄนีÅ
1. Öร.éกล นันçิราÜากร (กรรมการÉิสระäละÄระธานกรรมการâรวจสÉบ) เขารวมสัมมนา CG Forum 4/2556
เรÇ่Éง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do” ซê่งจัดขêÅนîดá
âลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá
2. นายประâันçì อนุâงษìองอาÇ (กรรมการäละกรรมการบริหาร) เขารวมÉบรมหลักสèâร Director Certification
Program (DCP) รุน 173 ซê่งจัดขêÅนîดáสมาคมสงเสริมสòาบันกรรมการบริษัทàทá (IOD : Thai Institute of Directors)
3. นายวุóิÄัย Éุ ระรัตนì Äัย (กรรมการäละกรรมการบริหาร) เขารวมÉบรมหลักสèâร Director Certification
Program (DCP) รุน 173 ซê่งจัดขêÅนîดáสมาคมสงเสริมสòาบันกรรมการบริษัทàทá (IOD : Thai Institute of Directors)
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แผนÉÅบทอÖตÑาแหนงผูบริหารระÖับÉูง
คณะกรรมการบริษัทâÉงดําเนินการเÑÇ่Éïหมั่นïจวาบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับëิดชÉบïน
âําäหนงงานบริหารระดับสèงที่สําคัéÉáางเหมาะสม เÄçนàÄâาม กระบวนการสรรหาที่มีการÑิจารณาบุคคลทัÅงจากåาáïนäละ
åาáนÉกกลุมบริษัท äละจัดïหมีîครงการสําหรับÑัíนาëèบริหารควบคèàÄกับการÑิจารณาäëนสÇบทÉดงาน
การเขาทÑารายการที่เกี่ยวåยงกันหรÅอการêÖมาหรÅอÇÑาหนายêปòô่งทรัâยìÉินของบริษัท
ïนกรณีที่บริษัทäละบริษัทáÉá (บริษัทซê่งบริษัทòÇÉหุนàมวาîดáทางâรงหรÇÉทางÉÉมเกินกวารÉáละ 50 ขÉงทุน
ชําระäลวขÉงบริษัทนัÅน) มีราáการที่เÄçนราáการที่เกี่áวîáงกันหรÇÉการàดมาหรÇÉจําหนาáàÄซê่งสินทรัÑáãที่สําคัéขÉงบริษัท
âามหลักเกณùãขÉงâลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทá บริษัทจะâÉงÄñิบัâิâามที่âลาดหลักทรัÑáãäหงÄระเทÜàทáกําหนดàว
ïนเรÇ่Éงดังกลาว ïนกรณีที่บริษัทจะâÉงขÉความเหõนชÉบขÉงëèòÇÉหุนïนการâกลงเขาทําราáการที่เกี่áวîáงกันหรÇÉการàดมา
หรÇÉจําหนาáàÄซê่งสินทรัÑáãที่สําคัéขÉงบริษัท âÉงมีคะäนนเสีáงàมâ่ํากวา 3 ïน 4 ขÉงจํานวนเสีáงทัÅงหมดขÉงëèòÇÉหุนหรÇÉ
ëèรับมÉบ¶ันทะขÉงëèòÇÉหุนที่มาÄระชุมäละมีสิทธิÉÉกเสีáงลงคะäนน îดáàมนับสวนขÉงëèòÇÉหุนที่มีสวนàดเสีá
9.2 คñะกรรมการÄุÖยอย
9.2.1 คñะกรรมการตรวÇÉอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการâรวจสÉบ มีจํานวน 5 ทาน ÄระกÉบดวá
รายÄÅ่อ
ตÑาแหนง
1. ดร. òกล นันธิราåากร
ÄระธานกรรมการâรวจสÉบ
2. นาáสุรÑล สâิมานนทã
กรรมการâรวจสÉบ
3. นาáวราวุธ วราåรณã
กรรมการâรวจสÉบ
4. นาáสุวิทáã Éรุณานนทãชัá
กรรมการâรวจสÉบ
5. ëÜ.äนงนÉá ïจÉÉนนÉม
กรรมการâรวจสÉบ
ทัÅงนีÅมีนาáบุéชè วงÜãåักดี เÄçนเลขานุการคณะกรรมการâรวจสÉบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สÉบทานïหบริษัทมีการราáงานทางการเงินÉáางòèกâÉงäละเÄôดเëáÉáางเÑีáงÑÉ îดáการÄระสานงานกับ
ëèสÉบบัéชีäละëèบริหารที่รับëิดชÉบจัดทําราáงานทางการเงินทัÅงราáàâรมาสäละÄระจําÄ° คณะกรรมการâรวจสÉบÉาจ
เสนÉäนะïหëèสÉบบัéชีสÉบทานหรÇÉâรวจสÉบราáการïด ì ที่เหõนวาจําเÄçนäละเÄçนเรÇ่ÉงสําคัéïนระหวางการâรวจสÉบ
บัéชีขÉงบริษัทàด
2. สÉบทานïหบริษัทมีระบบการควบคุมåาáïนäละการâรวจสÉบåาáïนที่มีความเหมาะสม äละมีÄระสิทธิëล
îดáสÉบทานรวมกับëèสÉบบัéชีäละëèâรวจสÉบåาáïน ÄระเมินâรวจสÉบ Ä°ละÉáางนÉá 2 ครัÅง
3. สÉบทานการÄñิบัâิขÉงบริษัท ïหเÄçนàÄâามกóหมาáวาดวáหลักทรัÑáãäละâลาดหลักทรัÑáã ขÉกําหนดขÉง
âลาดหลักทรัÑáã หรÇÉกóหมาáที่เกี่áวขÉงกับธุรกิจขÉงบริษัท
4. ÑิจารณาคัดเลÇÉกäละเสนÉäâงâัÅงëèสÉบบัéชีขÉงบริษัท รวมòêงÑิจารณาเสนÉคาâÉบäทนขÉงëèสÉบบัéชี
îดáคํานêงòêงความนาเชÇ่ ÉòÇ ÉความเÑีáงÑÉขÉงทรัÑáากร äละÄริมาณงานâรวจสÉบขÉงสํานักงานสÉบบัéชีนัÅน รวมòêง
ÄระสบการณãขÉงบุคลากรที่àดรับมÉบหมาáïหทําการâรวจสÉบบัéชีขÉงบริษัท
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5. พิจ าณาการเป ด เผÄÅ ÇมÉ ลÅÇงบริษั ทÑนกรณีที่เ กิ ดราÄการเกี่Ä วÖÄงหรÜÇ ราÄการที่ Çาจมี á วามÅัด àÄง ทาง
ผลปรâÖÄชนäÑหมีáวามãÉกåÇงàลâáรบãวน
6. ปçิบัåิการÇÜ่นÑดåามที่áณâกรรมการบริษัทมÇบหมาÄàลâáณâกรรมการåรวจสÇบเหéนชÇบดวÄ เชน ทบทวน
นÖÄบาÄการบริหารทางการเงินàลâการบริหารáวามเสี่Äง ทบทวนการปçิบัåิåามจรรÄาบรรณทางธèรกิจÅÇงผÉบริหาร ทบทวน
รวมกับผÉบริหารÅÇงบริษัทÑนราÄงานสําáัê ë ที่åÇงเสนÇåÇสาธารณชนåามที่กíหมาÄกําหนด ìดàก บทราÄงานàลâการ
วิเáราâหäÅÇงîïาÄบริหาร เปñนåน
7. จัดทําราÄงานกิจกรรมÅÇงáณâกรรมการåรวจสÇบÖดÄเปดเผÄìวÑนราÄงานปรâจําปóÅÇงบริษัท ซò่งราÄงาน
ดังกลาวลงนามÖดÄปรâธานกรรมการåรวจสÇบ ราÄการดังกลาวáวรปรâกÇบดวÄÅÇมÉลดังåÇìปนีô
- áวามเหéนเกี่Äวกับกรâบวนการจัดทํา àลâการเปดเผÄÅÇมÉลÑนราÄงานทางการเงินÅÇงบริษัทãòงáวาม
ãÉกåÇง áรบãวน เปñนที่เชÜ่ÇãÜÇìด
- áวามเหéนเกี่ÄวกับáวามเพีÄงพÇÅÇงรâบบการáวบáèมöาÄÑนÅÇงบริษัทเหåèผลที่เชÜ่ÇวาผÉสÇบบัêชีÅÇง
บริษัทเหมาâสมที่จâìดรับการàåงåัôงåÇìปÇีกวารâหนò่ง
- áวามเหéนเกี่ÄวกับการปçิบัåิåามกíหมาÄวาดวÄหลักทรัพÄäàลâåลาดหลักทรัพÄä ÅÇกําหนดÅÇงåลาด
หลักทรัพÄä หรÜÇกíหมาÄที่เกี่ÄวÅÇงกับธèรกิจÅÇงบริษัท
- ราÄงานÇÜ่นÑดที่เหéนวาผÉãÜÇหèนàลâผÉลงทèนทั่วìปáวรทราบ öาÄÑåÅÇบเÅåหนาที่àลâáวามรับผิดชÇบที่
ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัท
คุñÉมบัติของกรรมการตรวÇÉอบ
1. áณâกรรมการåรวจสÇบåÇงปรâกÇบดวÄกรรมการÇิสรâ ซò่งìดรับการàåงåัôงจากáณâกรรมการบริษัท หรÜÇที่
ปรâชèมผÉãÜÇหèนÅÇงบริษัท àลâÑหàåงåัôงกรรมการåรวจสÇบáนหนò่งเปñนปรâธานáณâกรรมการåรวจสÇบ
2. ìมเปñนกรรมการที่ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัทÑหåัดสินÑจÑนการดําเนินกิจการÅÇงบริษัท บริษัท
Ñหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม บริษัทÄÇÄลําดับเดีÄวกัน ผÉãÜÇหèนÑหê หรÜÇผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัท
3. ìมเปñนกรรมการÅÇงบริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ หรÜÇบริษัทÄÇÄลําดับเดีÄวกันเõพาâที่เปñนบริษัทจดทâเบีÄน
4. áณâกรรมการåรวจสÇบåÇงปรâกÇบดวÄกรรมการÇÄางนÇÄสามáน àลâåÇงมีกรรมการÇÄางนÇÄ 1 áน มี
áวามรÉàลâปรâสบการณäเพีÄงพÇที่จâสามารãทําหนาที่สÇบทานáวามนาเชÜ่ÇãÜÇÅÇงงบการเงินìด
5. áณâกรรมการåรวจสÇบåÇงมีáèณสมบัåิÇÜ่นë åามที่กําหนดÖดÄสํานักงานáณâกรรมการกํากับหลักทรัพÄäàลâ
åลาดหลักทรัพÄäดวÄ
นÇกเหนÜÇจากáèณสมบัåิàลâÇงáäปรâกÇบเõพาâÅÇงáณâกรรมการåรวจสÇบàลว áณâกรรมการåรวจสÇบÄังมี
áèณสมบัåิàลâÇงáäปรâกÇบÑนúานâกรรมการÇิสรâ (ÖปรดดÉราÄลâเÇีÄดÑหหัวÅÇ “áณâกรรมการบริษัท”)
9.2.2 คñะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาáม 2556 บริษัทมีáณâกรรมการบริหาร จํานวน 4 ทาน ปรâกÇบดวÄ
รายÄÅ่อ
ตÑาแหนง
1. นาÄÖกวิท รèงวัüนÖสöณ
ปรâธานáณâกรรมการบริหาร
2. นาÄวิรåั นä ชินปรâพินพร
กรรมการบริหาร
3. นาÄวèüชิ ัÄ สèรâรัåนäชัÄ
กรรมการบริหาร
4. นาÄปรâพันธä ÇนèพงษäÇงÇาจ
กรรมการบริหาร
ทัôงนีôมีนาÄบèêชÉ วง†äöักดี เปñนเลÅานèการáณâกรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปçิบัåิหนาทีÖ่ ดÄทั่วìปÑนนามÅÇงบริษัท àลâเพÜ่ÇผลปรâÖÄชนäÅÇงบริษัท
2. มีÇํานาจÑนการจัดการàลâบริหารกิจการÅÇงบริษัท åามวัåãèปรâสงáä ÅÇบังáับ มåิที่ปรâชèมผÉãÜÇหèน àลâ/
หรÜÇ มåิที่ปรâชèมáณâกรรมการÅÇงบริษัททèกปรâการ
3. มีÇํานาจพิจารณาÇนèมัåิการÑหสินเชÜ่Ç (Credit Approval) áาÑชจาÄทั่วìปที่îïาÄบริหารÄังìมมีนÖÄบาÄกําหนด
ìว (Non-Policy Expenses) การจัดซÜôÇàลâการÅาÄทรัพÄäสินที่îïาÄบริหารÄังìมมีกําหนดìวหรÜÇที่มิÑชเปñนธèรกรรมปกåิ
(Buying & Selling of Non-Policy Assets) àลâนําเสนÇáณâกรรมการบริษัทหากเกินกวาÇํานาจ àลâ/หรÜÇ วงเงินที่ìดรับ
Çนèมัåิìว สําหรับนÖÄบาÄหรÜÇการบริหารงานบèááล ซò่งáรÇบáลèมการวาจาง กําหนดÇัåราáาจาง การÖÇน ÖÄกÄาÄ การเลÜ่Çน
åําàหน ง การพน จากการเปñน พนัก งาน การÑหรางวัล ผลåÇบàทน การÅòôน เงิน เดÜÇนปรâจํา ปóÅÇงบริษัท åลÇดจนการ
บริหารงานบèááล สามารãÇนèมัåิìดåามที่ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัท
4. ÑหมีÇํานาจÑนการมÇบÇํานาจชวงÑหกับกรรมการáนหนò่งáนÑด หรÜÇหลาÄáนÑนáณâกรรมการบริหาร หรÜÇ
บèá áลÇÜ่น ÑดÑนการปçิ บั åิก ารÇÄ า งหนò่ งÇÄ า งÑด ÖดÄÇÄÉö าÄÑåก ารáวบáèมÅÇงáณâกรรมการบริห าร หรÜÇåามที่ á ณâ
กรรมการบริหารเหéนสมáวร àลâöาÄÑนรâÄâเวลาที่áณâกรรมการบริหารกําหนด ซò่งáณâกรรมการบริหารÇาจÄกเลิกเพิก
ãÇน เปลี่Äนàปลง หรÜÇàกìÅÇํานาจที่ìดÑหìวกับบèááลที่ìดรับมÇบÇํานาจชวงนัôน ë ìดåามที่เหéนสมáวร
5. ปçิบัåิหนาที่ÇÜ่น ë åามที่ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัท ทัôงนีô การมÇบÇํานาจดังกลาวÅางåนÑหàก
áณâกรรมการบริ หารนัô น åÇงÇÄÉöาÄÑåหลักเกณ°äÅÇงกíหมาÄàลâกíรâเบีÄบÅÇบังáับÅÇงบริษัทåลÇดจนกíหมาÄที่
เกี่ÄวÅÇง àลâกําหนดÑหราÄการที่กรรมการบริหารหรÜÇบèááลที่ÇาจมีáวามÅัดàÄง มีสวนìดเสีÄ หรÜÇÇาจมีáวามÅัดàÄงทาง
ผลปรâÖÄชนäÇÜ่นÑดกับบริษัท หรÜÇบริษัทÄÇÄที่มิÑชราÄการธèรกิจปกåิหรÜÇเปñนåามเงÜ่ÇนìÅการáา Ñหกรรมการบริหารซò่งมี
สวนìดเสีÄÑนเรÜ่ÇงÑดìมมีสิทธิÇนèมัåิการทําราÄการนัôนàลâÑหราÄงานáณâกรรมการบริษัทเพÜ่ÇทราบåÇìป เพÜ่ÇÑหสÇดáลÇง
กับรâเบีÄบàลâÅÇกําหนดÅÇงåลาดหลักทรัพÄäàหงปรâเท†ìทÄ
1. พิจารณากลั่นกรÇงกÇนนําเสนÇÅÇÇนèมัåิåÇáณâกรรมการบริษัท เกี่ÄวกับนÖÄบาÄบริษัท เรÜ่Çงที่หาก
ดําเนินการìปàลวจâเกิดการเปลี่ÄนàปลงÇÄางสําáัêàกกิจการบริษัท ที่วางìว àลâเรÜ่Çงที่áณâกรรมการบริหาร
เหéน สมáวรเสนÇÇนèมั åิเปñนราÄเรÜ่Çง หรÜÇåามหลักเกณ°äที่áณâกรรมการบริษัท ìดวางìว เชน เรÜ่ÇงการÇนèมัåิ
สินเชÜ่Ç เปñนåน
2. มีÇํานาจÑนการพิจารณาÇนèมัåิáําÅÇสินเชÜ่Ç àลâáําÅÇปรับปรèงÖáรงสรางหนีôทèกปรâเöทÅÇงลÉกหนีô
บริษัท ทัôงราÄเดี่ÄวàลâราÄกลèม ÑนวงเงินสÉงสèดìมเกิน 50 ลานบาท
3. มีÇํานาจÑนการกําหนด àลâ/หรÜÇ การปรับปรèงเปลี่ÄนàปลงกíรâเบีÄบöาÄÑนการดําเนินธèรกิจÅÇงบริษัท
4. มีÇํานาจÑนการปรับปรèง เปลี่Äนàปลงสöาพการจางงานพนักงานเกี่ÄวกับสวัสดิการสิทธิปรâÖÄชนäÅÇงพนักงาน
5. มี Çํ า นาจÑนการพิ จ ารณากลั่ น กรÇงเพÜ่ Ç ÅÇÇนè มั åิ ก ารจ า Äเงิ น ช ว ÄเหลÜ Ç พิ เ †ษ หรÜ Ç เงิ น Öบนั ส å Ç
áณâกรรมการเพÜ่ÇÅÇÇนèมัåิ
6. มีÇํานาจสั่งการÑหîïาÄจัดการดําเนินกิจการÑดë ที่เปñนปรâÖÄชนäåÇบริษัท àลâìมÅัดåÇกíหมาÄ
7. มีÇํานาจÑนการพิจารณาเรÜ่ÇงÇÜ่นë åามที่ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัท
8. มีÇํานาจÑนการÇนèมัåิáาÑชจาÄ หรÜÇราÄการลงทèนนÇกงบปรâมาณÑนวงเงิน 5 ลานบาท
9. åิดåามàลâปรâเมินการดําเนินงาน àลâปรâเมินผลการปรâกÇบการåามนÖÄบาÄที่บริษัท กําหนดÇÄาง
Ñกลชิด รวมทัôงพิจารณาเสนÇàนâåÇáณâกรรมการบริษัท ÑหปรับปรèงเปลีÄ่ นàปลงนÖÄบาÄåามที่ เหéนสมáวร
10. พิจารณากลั่นกรÇงวิเáราâหä †òกษา àลâพัüนาàบบàผนกลÄèทธäธèรกิจ เสนÇåÇที่ปรâชèมáณâกรรมการพิจารณา
11. มีหนาที่รับผิดชÇบกลั่นกรÇงàผนงาน àลâจัดทํางบปรâมาณปรâจําปóเสนÇåÇที่ปรâชèมáณâกรรมการพิจารณา
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9.2.3 คñะกรรมการÉรรหาและกÑาหนÖคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาáม 2556 บริษัทมีáณâกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน จํานวน 3 ทาน ปรâกÇบดวÄ
รายÄÅ่อ
ตÑาแหนง
1. นาÄสèวิทÄä ÇรèณานนทäชัÄ
ปรâธานกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
2. นาÄวราวèธ วราöรณä
กรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
3. นาÄÇนèวåั ิรä เหลÜÇงทวีกèล
กรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
ทัôงนีôมีนาÄบèêชÉ วง†äöักดี เปñนเลÅานèการáณâกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1. ดานการสรรหา
• กําหนดนÖÄบาÄ หลักเกณ°ä àลâวิธีการสรรหาเพÜ่ÇเสนÇÑหáณâกรรมการบริษัทพิจารณาÇนèมัåิ
• áัดเลÜÇก àลâเสนÇชÜ่Çบèááลที่มีáวามเหมาâสมเพÜ่Çดํารงåําàหนงåางë ที่ìดทําการสรรหาเพÜ่ÇเสนÇÑห
áณâกรรมการบริษัทพิจารณาÇนèมัåิ
• ดÉ à ลÑห á ณâกรรมการÑนชè ด å า งë มี Å นาดàลâÇงáä ป รâกÇบที่ เ หมาâสมกั บ Çงáä ก ร รวมãò ง การ
ปรับเปลี่ÄนÑหสÇดáลÇงกับกับสöาพàวดลÇมที่เปลี่Äนìป ÖดÄกรมมการàลâ/หรÜÇáณâกรรมการÑนชèด
åางë จâåÇงปรâกÇบดวÄบèááลที่มีáวามรÉáวามสามารãÑนดานåางë ที่สÇดáลÇงกับáณâกรรมการÑน
ชèดåางë
• เปดเผÄนÖÄบาÄàลâราÄลâเÇีÄดÅÇงการสรรหาÑนราÄงานปรâจําปóÅÇงบริษัท
2. ดานการกําหนดáาåÇบàทน
• กํ า หนดนÖÄบาÄ หลั กเกณ°ä Ñนการกํา หนดáา åÇบàทนàลâผลปรâÖÄชนä ÇÜ่น ÅÇงกรรมการบริษัท
กรรมการผÉจัดการàลâกรรมการÑนชèดåางë เพÜ่ÇเสนÇÑหáณâกรรมการบริษัทพิจารณาÇนèมัåิ
• ดÉàลÑหกรรมการบริษัท กรรมการผÉจัดการàลâกรรมการÑนชèดåางë ìดรับผลåÇบàทนที่เหมาâสมกับ
หนาที่àลâáวามรับผิดชÇบ
• กํ าหนดàนวทางการปรâเมิ น ผลงานÅÇงกรรมการผÉจั ดการเพÜ่Çพิจ ารณาปรับ ผลåÇบàทนปรâจํา ปó
(การปรับเงินเดÜÇน Öบนัส àลâผลåÇบàทนÇÜ่น) àลâนําเสนÇÑหáณâกรรมการบริษัทพิจารณาÇนèมัåิ
• ทบทวนÖáรงสร า งá า åÇบàทนàลâผลปรâÖÄชนä ÇÜ่น ÅÇงกรรมการบริ ษัท กรรมการผÉ จัด การàลâ
กรรมการÑนชèดåางëÑหสÇดáลÇงกับöาวâåลาด
• เปดเผÄนÖÄบาÄàลâราÄลâเÇีÄดÅÇงการกําหนดáาåÇบàทนÑนราÄงานปรâจําปóÅÇงบริษัท
3. ดานÇÜ่น ë
• พิจารณาÑนเรÜ่Çงåางëåามที่ìดรับมÇบหมาÄจากáณâกรรมการบริษัท
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9.2.4 คñะกรรมการบรรษัทÜิบาล
áณâกรรมการบริษัทÑหáวามสําáัêกับการกํากับดÉàลกิจการที่ดี åามหลักÅÇพòงปçิบัåิที่ดีÅÇงบริษัทจดทâเบีÄน
บริษัทจòงเหéนสมáวรÑหáณâกรรมการบริษัททัôงáณâทําหนาที่áณâกรรมการบรรษัทöิบาล àåงåัôงÅòôนÑนการปรâชèมกรรมการ
áรัôงที่ 3/2555 เมÜ่Çวันที่ 28 มีนาáม 2555 กรณีที่มีการปรâชèมáณâกรรมการบริษัท จâกําหนดวารâการปรâชèมเรÜ่Çง การกํากับ
ดÉàลกิจการที่ดี ìวเปñนวารâหนò่งÑนการปรâชèม
ณ วันที่ 31 ธันวาáม 2556 áณâกรรมการบรรษัทöิบาล มีจํานวน 12 ทาน ปรâกÇบดวÄ
รายÄÅ่อ
ตÑาแหนง
1.
นาÄวิรåั นä
ชินปรâพินพร
ปรâธานกรรมการบรรษัทöิบาล
2.
นาÄเจริêสèÅ
กิจÇิทธิ
กรรมการบรรษัทöิบาล
3.
นาÄÖกวิท
รèงวัüนÖสöณ
กรรมการบรรษัทöิบาล
4.
นาÄวèüชิ ัÄ
สèรâรัåนäชัÄ
กรรมการบรรษัทöิบาล
5.
นาÄÇนèวåั ิรä
เหลÜÇงทวีกèล
กรรมการบรรษัทöิบาล
6.
นาÄÇนèชาåิ
ดีปรâเสริú
กรรมการบรรษัทöิบาล
7.
นาÄปรâพันธä
ÇนèพงษäÇงÇาจ
กรรมการบรรษัทöิบาล
8.
ดร. ãกล
นันธิราöากร
กรรมการบรรษัทöิบาล
9.
นาÄสèรพล
สåิมานนทä
กรรมการบรรษัทöิบาล
10.
นาÄวราวèธ
วราöรณä
กรรมการบรรษัทöิบาล
11.
นาÄสèวิทÄä
ÇรèณานนทäชัÄ
กรรมการบรรษัทöิบาล
12.
ผ†.àนงนÇÄ
ÑจÇÇนนÇม
กรรมการบรรษัทöิบาล
ทัôงนีôมีนาÄพลพีรä †ักÄöาพวิชานนทä เปñนเลÅานèการáณâกรรมการบรรษัทöิบาล
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กําหนดนÖÄบาÄàลâàนวทางปçิบัåิÑนการกํากับดÉàลกิจการที่ดีÅÇงบริษัท
2. åรวจสÇบàลâÑหáําàนâนําÑนเรÜ่ÇงหลักการกํากับดÉàลกิจการที่ดีÅÇงบริษัท àกáณâกรรมการบริษัท เพÜ่ÇÑห
เกิดการกํากับดÉàลกิจการที่ดี åามหลักการที่åลาดหลักทรัพÄäàหงปรâเท†ìทÄกําหนด
3. จัดทํานÖÄบาÄการกํากับดÉàลกิจการที่ดีÅÇงบริษัท àลâปรับปรèงสารâสําáัêÑนนÖÄบาÄดังกลาว ÑหทันสมัÄ
àลâมีáวามเปñนสากลÇÄÉเสมÇ
4. ปรั บปรèงáÉมÜ ÇจรรÄาบรรณàลâจริÄธรรมทางธèรกิจÅÇงบริษัท Ñหเหมาâสม ทันสมัÄ àลâกําหนดàนวทาง
ปçิบัåิ ÑหสÇดáลÇงกับจรรÄาบรรณที่กําหนดìว
5. ราÄงานผลการดําเนินงานåÇáณâกรรมการบริษัท เปñนรâÄâ
6. àåงåัôงáณâทํางานเพÜ่ÇชวÄเหลÜÇการปçิบัåิงานìดåามáวามเหมาâสม
7. ปíิบัåิงานÇÜ่นë åามที่áณâกรรมการบริษัทมÇบหมาÄ
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9.2.5 คñะกรรมการบริหารความเÉี่ยง
เนÜ่ÇงจากáณâกรรมการบริหารÅÇงบริษัท มีหนาที่Ñนการáวบáèม ดÉàลàลâกลั่นกรÇงการทําธèรกรรมåาง ë ÅÇง
บริษัทซò่ง Ñนการปçิ บั åิห น าที่จ âå Çงพิจ ารณาãòงáวามเสี่Äงดานåาง ë ที่เ กี่ÄวÅÇงกับธèรกิจดวÄ áณâกรรมการบริษัทจòง
กําหนดÑหá ณâกรรมการบริห าร ปçิ บั åิหน าที่เปñนáณâกรรมการบริห ารáวามเสี่ÄงดวÄÇีกúานâหนò่ง àåงåัôงÅòôนÑนการ
ปรâชèมกรรมการáรัôงที่ 3/2555 เมÜ่Çวันที่ 28 มีนาáม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาáม 2556 บริษัทมีáณâกรรมการบริหารáวามเสี่Äง จํานวน 4 ทาน ปรâกÇบดวÄ
รายÄÅ่อ
ตÑาแหนง
1.
นาÄÖกวิท รèงวัüนÖสöณ
ปรâธานกรรมการบริหารáวามเสี่Äง
2.
นาÄวิรåั นä ชินปรâพินพร
กรรมการบริหารáวามเสี่Äง
3.
นาÄวèüชิ ัÄ สèรâรัåนäชัÄ
กรรมการบริหารáวามเสี่Äง
4.
นาÄปรâพันธä ÇนèพงษäÇงÇาจ
กรรมการบริหารáวามเสี่Äง
ทัôงนีôมีนาÄบèêชÉ วง†äöักดี เปñนเลÅานèการáณâกรรมการบริหารáวามเสี่Äง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่Äง
1. กลั่ น กรÇงนÖÄบาÄการบริ ห ารáวามเสี่Ä งÅÇงบริษัท àลâáวามเสี่Ä งÑนรâดั บที่Ä Çมรับ ìด ก ÇนเสนÇå Ç
áณâกรรมการบริหารàลâáณâกรรมการÅÇงบริษัทเพÜ่ÇพิจารณาÇนèมัåิ
2. ปรâเมินป¢จจัÄทัôงöาÄÑนàลâöาÄนÇกÇันÇาจสงผลกรâทบÇÄางมีนัÄสําáัêåÇการดําเนินธèรกิจÅÇงบริษัทÑนÇัน
ที่จâนํามาÑชÑนการปรับปรèงมาåรการÑนการบริหารจัดการáวามเสี่Äง
3. กําหนดมาåรการåางë ÑนÇันที่จâสามารãบริหารจัดการáวามเสี่ÄงÑหเหมาâสมกับสöาวการณäทัôงöาÄÑนàลâ
öาÄนÇกเพÜ่Çป£ÇงกันáวามเสีÄหาÄที่ÇาจเกิดÅòôนìดÑนÇนาáå
4. พิจารณาáวามเสี่ÄงÖดÄรวมเพÜ่Çปรâเมินวามาåรการåาง ë ที่ÑชÑนการบริหารáวามเสี่Äงมีáวามเหมาâสมàลâ
สามารãนําìปปçิบัåิงานìดÇÄางมีปรâสิทธิöาพ
5. พิจารณาÇนèมัåิเáรÜ่ÇงมÜÇหรÜÇมาåรการåางë ที่Ñชสําหรับวัดàลâปรâเมินáวามเสี่ÄงÑหมีáวามเหมาâสมàลâ
เชÜ่ÇãÜÇìด
9.3 การÉรรหาและแตงตัöงกรรมการและผูบริหารระÖับÉูงÉุÖ
9.3.1 คñะกรรมการอิÉระ
กรรมการÇิสรâนÇกจากจâมีบทบาทàลâหนาที่เชนเดีÄวกับกรรมการáนÇÜ่นÑนáณâกรรมการบริษัทàลว Äังมี
บทบาทàลâหนาที่พเิ †ษÑนการรักษาáวามเปñนÇิสรâÑนการàสดงáวามáิดเหéนหรÜÇมีÅÇเสนÇàนâ เพÜ่ÇรักษาผลปรâÖÄชนäÅÇง
ผÉมีสวนìดเสีÄทèกîïาÄที่เกี่ÄวÅÇงÖดÄìมÇÄÉöาÄÑåÇิทธิพลÅÇงกลèมบèááลÑด
กรรมการÇิสรâมีทัôงหมด จํานวน 5 ทาน ซò่งกรรมการÇิสรâìดจัดปรâชèมเปñนการเõพาâรâหวางกรรมการÇิสรâ
ดวÄกันÖดÄìมมีผÉบริหาร หรÜÇบèááลÇÜ่นที่เÅาÅาÄÇาจมีáวามเกี่ÄวÅÇงกับบริษัท หรÜÇÇาจมีáวามìมเปñนกลางเÅารวมปรâชèม
กÇนการปรâชèมáณâกรรมการบริษัท เพÜ่Ç†òกษาราÄลâเÇีÄดÅÇงวารâการปรâชèมáณâกรรมการบริษัท àลâรวมกันกําหนด
ÅÇเสนÇàนâกÇนนําเสนÇåÇáณâกรรมการบริษัทเพÜ่ÇปรับปรèงการบริหารจัดการàลâการดําเนินธèรกิจÑหเกิดการพัüนาàลâมี
ปรâสิทธิöาพåÇÇงáäกรบริษัท àลâเกิดปรâÖÄชนäåÇผÉมีสวนìดเสีÄทèกîïาÄ
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ãÜ Ç หè น ìม เ กิ น ร Ç Äลâ 0.5 ÅÇงจํ า นวนหè น ที่ มี สิ ท ธิ Ç Çกเสี Ä งทัô ง หมดÅÇงบริ ษั ท บริ ษั ท Ñหê บริ ษั ท ร ว ม
ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัท ทัôงนีô ÑหนับรวมการãÜÇหèนÅÇงผÉที่เกี่ÄวÅÇงÅÇงกรรมการราÄนัôนë ดวÄ
2. ìมเปñนหรÜÇเáÄเปñนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลÉกจาง พนักงาน ที่ปรòกษาที่ìดรับเงินเดÜÇนปรâจํา หรÜÇ ผÉ
มีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัท บริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม บริษัทÄÇÄลําดับเดีÄวกัน ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇÅÇงผÉมีÇํานาจ
áวบáèมÅÇงบริษัท
3. ìมมีáวามสัมพันธäทางสาÄÖลหิå หรÜÇÖดÄการจดทâเบีÄนåามกíหมาÄ Ñนลักษณâที่เปñนบิดามารดา áÉสมรส
พีน่ Çง àลâบèåร รวมทัôงáÉสมรสÅÇงบèåร ÅÇงผÉบริหาร ผÉãÜÇหèนราÄÑหê ผÉมีÇํานาจáวบáèม หรÜÇบèááลที่จâìดรับการเสนÇÑห
เปñนผÉบริหารหรÜÇผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัทหรÜÇบริษัทÄÇÄ
4. ìมมี หรÜÇเáÄมีá วามสัมพันธä ทางธèรกิจกับบริษัท บริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇ
ผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัท รวมทัôงìมเปñนหรÜÇเáÄเปñนผÉãÜÇหèนที่มีนัÄ หรÜÇผÉมีÇํานาจáวบáèม ÅÇงผÉที่มีáวามสัมพันธäทาง
ธèรกิจกับบริษัท บริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇผÉมีÇาํ นาจáวบáèมÅÇงบริษัท
5. ìม เ ปñ น หรÜ Ç เáÄเปñ น ผÉ ส Çบบั ê ชี Å Çงบริ ษั ท บริ ษั ท Ñหê บริ ษั ท Ä Ç Ä บริ ษั ท ร ว ม ผÉ ãÜ Ç หè น ราÄÑหê หรÜ Ç
ผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัท àลâìมเปñนผÉãÜÇหèนที่มีนัÄ ผÉมีÇํานาจáวบáèม หรÜÇหèนสวนÅÇงสํานักงานสÇบบัêชี ซò่งมีผÉสÇบ
บัêชีÅÇงบริษัท บริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇผÉมีÇํานาจáวบáèมÅÇงบริษัทสังกัดÇÄÉ
6. ìม เ ปñ น หรÜ ÇเáÄเปñ น ผÉ Ñ ห บ ริ ก ารทางวิชาชีพ Ñดë ซò่ ง รวมãò งที่ ปรòก ษากíหมาÄ หรÜÇที่ ปรò กษาทาง การเงิน
ซò่งìดรับáาบริการเกินกวาสÇงลานบาทåÇปóจากบริษัท บริษัทÑหê บริษัทÄÇÄ บริษัทรวม ผÉãÜÇหèนราÄÑหê หรÜÇผÉมีÇํานาจ
áวบáèมÅÇงบริษัท àลâìมเปñนผÉãÜÇหèนที่มีนัÄ ผÉมีÇํานาจáวบáèม หรÜÇหèนสวนÅÇงผÉÑหบริการทางวิชาชีพนัôนดวÄ
7. ìมเ ปñ น กรรมการที่ì ดรั บการàåง åัôง Åòôน เพÜ่ÇเปñนåัวàทนÅÇงกรรมการÅÇงบริษัท ผÉãÜÇ หèน ราÄÑหê หรÜÇ
ผÉãÜÇหèนซò่งเปñนผÉที่เกี่ÄวÅÇงกับผÉãÜÇหèนราÄÑหê
8. ìมป รâกÇบกิจการที่มีสöาพÇÄางเดีÄวกัน àลâเปñนการàÅงÅันที่มีนัÄกับกิจการÅÇงบริษัท หรÜÇบริษัทÄÇÄ
หรÜÇìมเปñนหèนสวนที่มีนัÄÑนหางหèนสวน หรÜÇเปñนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลÉกจาง พนักงาน ที่ปรòกษาที่รับเงินเดÜÇน
ปรâจํา หรÜÇãÜÇหèนเกินรÇÄลâหนò่งÅÇงจํานวนหèนที่มีสิทธิÇÇกเสีÄงทัôงหมดÅÇงบริษัทÇÜ่น ซò่งปรâกÇบกิจการที่มีสöาพÇÄาง
เดีÄวกัน àลâเปñนการàÅงÅันที่มีนัÄกับกิจการÅÇงบริษัทหรÜÇบริษัทÄÇÄ
9. ìมมีลักษณâÇÜ่นÑดที่ทําÑหìมสามารãÑหáวามเหéนÇÄางเปñนÇิสรâเกี่ÄวกับการดําเนินงานÅÇงบริษัท
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทมีáณâกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน (Nomination and Remuneration Committee) เพÜ่Çสรรหา
บèááลที่เหมาâสมมาดํารงåําàหนงเปñนกรรมการบริษัทพรÇมทัôงการพิจารณากําหนดáาåÇบàทน àลâเสนÇÑหáณâกรรมการ
บริษัทพิจารณาÑหáวามเหéนชÇบเพÜ่ÇนําเสนÇåÇที่ปรâชèมเพÜ่ÇพิจารณาÇนèมัåิ ÖดÄมีราÄลâเÇีÄดดังนีô
- áณâกรรมการบริษัท
บริษัทมีáณâกรรมการÅÇงบริษัท ìมนÇÄกวา 5 áน àåงåัôงÖดÄที่ปรâชèมผÉãÜÇหèนåามหลักเกณ°äàลâวิธีการ áÜÇ
ผÉãÜÇหèนáนหนò่งมีáâàนนเสีÄงเทากับจํานวนหèนที่åนãÜÇ ผÉãÜÇหèนàåลâáนจâÑชáâàนนเสีÄงที่มีÇÄÉทัôงหมด เลÜÇกåัôงบèááลáน
เดีÄวหรÜÇหลาÄáนเปñนกรรมการกéìด àåจâàบงáâàนนเสีÄงÑหàกผÉÑดมากนÇÄเพีÄงÑดìมìด บèááลซò่งìดรับáâàนนเสีÄง
สÉงสèดåามลําดับลงมาเปñนผÉìดรับการเลÜÇกåัôงเปñนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พòงมีหรÜÇพòงเลÜÇกåัôงÑนáรัôงนัôน Ñนกรณีที่
บèááลซò่งìดรับการเลÜÇกåัôงÑนลําดับãัดลงมามีáâàนนเสีÄงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พòงมีหรÜÇพòงเลÜÇกåัôงÑนáรัôงนัôน ÑหผÉ
เปñนปรâธานที่ปรâชèมเปñนผÉชีôÅาด นÇกเหนÜÇจากนีôÑหปçิบัåิåามÅÇบังáับÅÇงบริษัท
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- áณâกรรมการåรวจสÇบ
áณâกรรมการบริษั ทìดมีก ารàåงåัôง áณâกรรมการåรวจสÇบ เพÜ่ÇชวÄÑนการกํากับดÉàลàลâสÇบทานÅ ÇมÉล
åาง ë ÅÇงบริษัทที่เกี่ÄวÅÇงกับการราÄงานàลâการเปดเผÄÅÇมÉลทางการเงิน รâบบการáวบáèมöาÄÑนàลâการปçิบัåิåาม
กíรâเบีÄบÅÇงหนวÄÄงานที่áวบáèมดÉàลที่เกี่ÄวÅÇง ÖดÄที่ปรâชèมáณâกรรมการบริษัทเปñนผÉÇนèมัåิการจัดåัôงáณâกรรมการ
åรวจสÇบ (Audit Committee) àลâÇนèมัåิการàåงåัôงกรรมการÇิสรâเพÜ่Çทําหนาทีก่ รรมการåรวจสÇบ
- áณâกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
áณâกรรมการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ìดÇนèมัåิàåงåัôงáณâกรรมการสรรหาàลâกําหนดáาåÇบàทน
เพÜ่ÇÑหชวÄเสนÇàนâนÖÄบาÄ รÉปàบบàลâหลักเกณ°ä การสรรหาàลâการจาÄáาåÇบàทนàลâผลปรâÖÄชนäÇÜ่นÅÇงกรรมการ
กรรมการÑนáณâกรรมการชèดÄÇÄåาง ë àลâกรรมการผÉจัดการ เหมาâสมกับöารâหนาทีà่ ลâáวามรับผิดชÇบ àลâเปñนบèááล
ที่มีáวามรÉáวามสามารã ÖดÄที่ปรâชèมáณâกรรมการบริษัทเปñนผÉÇนèมัåิàåงåัôงกรรมการบริษัทเปñนกรรมการสรรหาàลâ
กําหนดáาåÇบàทน เปñนìปåามหลักธรรมาöิบาล ÇีกทัôงสÇดáลÇงกับวิสัÄทั†นäàลâพันธกิจÅÇงÇงáäกร
9.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใÄ
กําหนดÑหผÉบริหารราÄงานการเปลี่ ÄนàปลงการãÜÇหลักทรัพÄäåÇสํานักงานáณâกรรมการกํากับหลักทรัพÄäàลâ
åลาดหลักทรัพÄä åามมาåรา 59 àหงพรâราชบัêêัåิหลักทรัพÄäàลâåลาดหลักทรัพÄä พ.†. 2535 หามìมÑหผÉบริหารหรÜÇ
หนวÄงานที่ìดรับทราบÅÇมÉลöาÄÑนเปดเผÄÅÇมÉลöาÄÑนàกบèááลöาÄนÇกหรÜÇบèááลที่ìมมีหนาที่เกี่ÄวÅÇง àลâìมซÜôÇÅาÄ
หลักทรัพÄäÅÇงบริษัทÑนชวง 1 เดÜÇน กÇนที่งบการเงินเผÄàพรåÇสาธารณชน
9.5 คÅาตอบแทÄของÇูสอบบัÉชÑ
Ñนปó 2556 บริษัทจาÄáาåÇบàทนการสÇบบัêชีÑหàกบริษัทสํานักงาน เÇินสäท àÇนดä Äัง จํากัด ซò่งเปñนผÉสÇบบัêชี
ÅÇงบริษัทåามราÄลâเÇีÄดดังนีô
1. áาåÇบàทนจากการสÇบบัêชี (Audit Fee) จํานวน 1,150,000 บาท åÇปó àบงเปñน
1.1 áาåรวจสÇบงบการเงินปรâจําปó
390,000 บาท
1.2 áาåรวจสÇบงบการเงินáรò่งปó
300,000 บาท
1.3 áาสÇบทานงบการเงิน 2 ìåรมาส ìåรมาสลâ 230,000 บาท
Ñนปó 2555 บริษัทจาÄáาåÇบàทนการสÇบบัêชีÑหàกบริษัทสํานักงาน เÇินสäท àÇนดä Äัง จํากัด ซò่งเปñนผÉสÇบบัêชี
ÅÇงบริษัทåามราÄลâเÇีÄดดังนีô
1. áาåÇบàทนจากการสÇบบัêชี (Audit Fee) จํานวน 400,000 บาท åÇปó
2. áาสÇบทานงบการเงิน 3 ìåรมาส ìåรมาสลâ 200,000 บาท
Ñนปó 2554 บริษัทจาÄáาåÇบàทนการสÇบบัêชีÑหàกบริษัทสํานักงาน เÇินสäท àÇนดä Äัง จํากัด ซò่งเปñนผÉสÇบบัêชี
ÅÇงบริษัทåามราÄลâเÇีÄดดังนีô
1. áาåÇบàทนจากการสÇบบัêชี (Audit Fee) จํานวน 400,000 บาท åÇปó
2. áาสÇบทานงบการเงิน 3 ìåรมาส ìåรมาสลâ 200,000 บาท
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10. คÖามรับÇิดชอบตÅอสังคม
10.1 ÄÜยบายภาáรÖมและแÄÖทางการดàาเÄิÄงาÄ CSR ของบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) åรâหนักãòงการพัüนาที่สมดèลÑนมิåิเ†รษúกิจ สังáม àลâสิ่งàวดลÇม เพÜ่Ç
นําพาÑหÇงáäกรมีการเåิบÖåìดÇÄางÄั่งÄÜน ดวÄปรัชêาÑนการดําเนินธèรกิจที่กําหนดìวÑนพันธกิจåÇสังáมÅÇงÇงáäกรวา
“บริษัทÄòดมั่นการดําเนินธèรกิจดวÄáวามซÜ่ÇสัåÄäสèจริå มีหลักการ วินัÄ åามกíหมาÄ รâเบีÄบÅÇบังáับที่เกี่ÄวÅÇง
เพÜ่ÇåÇบàทนสังáมàลâรวมพัüนาเ†รษúกิจÅÇงปรâเท†”
เพราâเมÜ่ÇÑดที่ÑชทรัพÄากรÇÄางมีปรâสิทธิöาพดวÄจิåสํานòก รวมãòงบริษัทมีáวามพรÇมàลâ†ักÄöาพÑนการสราง
áวามมั่นáง บนพÜôนúานหลักÅÇงÇงáäกรÑนการดÉàลàลâพัüนาบèáลากร พรÇมìปกับการดําเนินธèรกิจดวÄàนวการกํากับดÉàล
กิจการที่ดี ÑสÑจàลâÑหáวามสําáัêåÇáวามáาดหวังàลâปรâÖÄชนäÅÇงผÉมีสวนìดเสีÄทèกกลèม ดèลÄöาพÅÇงป¢จจัÄเหลานีô
จâเปñนสวนสําáัêÑนการพัüนาธèรกิจÑหเåิบÖååÇìปÑนรâÄâÄาวìดÇÄางมีเสãีÄรöาพ
บริษั ท § กํ าหนดÑห á วามรั บ ผิด ชÇบå Çสั งáมàลâสิ่ง àวดลÇ มเปñน หนò่ งÑนกลÄèทธä การพัüนาธèรกิ จÇÄา งÄั่ งÄÜน
ÖดÄáรÇบáลèมมิåิทัôงดานการดÉàลàลâพัüนาบèáลากร การดําเนินธèรกิจดวÄáวามเปñนธรรมàกผÉมีสวนìดเสีÄทèกîïาÄ ซò่งÄòด
หลักáวามรับผิดชÇบåÇสังáมที่จัดทําÖดÄ ตลาดหลักทรัáยâแหÅงäระเทãåทย ป¢จจèบันกําหนดหลักการìวดังนีô (หลักการ 8 ÅÇ )
1. การปรâกÇบกิจการดวÄáวามเปñนธรรม
2. การåÇåานการทèจริåáÇรäรัปชั่น
3. การเáารพสิทธิมนèษÄชน
4. การปçิบัååิ ÇàรงงานÇÄางเปñนธรรม
5. áวามรับผิดชÇบåÇลÉกáา
6. การดÉàลรักษาสิ่งàวดลÇม
7. การรวมพัüนาชèมชนหรÜÇสังáม
8. การมีนวัåกรรมàลâเผÄàพรนวัåกรรมซò่งìดจากการดําเนินการที่มีáวามรับผิดชÇบ åÇสังáม สิ่งàวดลÇม
àลâผÉมีสวนìดเสีÄ
ดวÄáวามหลากหลาÄÅÇงกลèมผÉมี สวนìดเสีÄåÇการดําเนินธèรกิจ บริษัท§ จòงมีกลÄèทธäÑนการดÉàล ปรับปรèงการ
ดําเนินงาน àลâåÇบสนÇงåÇáวามáาดหวังÅÇงผÉมีสวนìดเสีÄทèกกลèมÇÄางเหมาâสมàลâåÇเนÜ่Çง ซò่งจâสงผลÑหบริษัท
สามารãเจริêเåิบÖåìดÇÄางÄั่งÄÜน บนพÜôนúานÅÇงการมีสวนรวม àลâหลักบรรษัทöิบาล ÑนการดําเนินธèรกิจÅÇงบริษัท
ÇูมÑสÅÖÄåดเสÑย
ผÉãÜÇหèน
ลÉกáา
áÉáา
พนักงาน
เจาหนีô
áÉàÅง
สังáม ชèมชน àลâสิ่งàวดลÇม
หนวÄงานราชการ

กลยุทçâและแÄÖทางการäéิบัติ
ดําเนินธèรกิจดวÄáวามÖปรงÑส åามหลักบรรษัทöิบาล เพÜ่ÇการเจริêเåิบÖåÇÄางÄั่งÄÜน
พัüนาการÑหบริการที่เปñนเลิ†ÇÄางàมนÄํารวดเรéว เพÜ่ÇåÇบสนÇงáวามåÇงการÅÇง
กลèมลÉกáาเป£าหมาÄåามรãÄนåäปรâเöทåางë ÖดÄสรางáวามพีงพÇÑจสÉงสèด
สรางáวามเชÜ่Çมั่นàลâáวามสัมพันธäที่ดี เพÜ่ÇการรวมมÜÇทางธèรกิจÑนรâÄâÄาว
สนั บ สนè น การพั ü นาàลâî• ก Çบรม พร Ç มทัô ง ดÉ à ลÇÄ า งเสมÇöาá รวมãò ง การÑห
ผลåÇบàทนàลâสวัสดิการที่เหมาâสม
ปçิบัåิåÇเจาหนีôดวÄáวามเปñนธรรม ÖปรงÑส åามเงÜ่ÇนìÅàลâสัêêา
ปçิบัåิåÇáÉàÅงÇÄางÄèåิธรรมåามกรÇบจรรÄาบรรณ àลâการàÅงÅันทางการáาที่สèจริå
ดําเนินธèรกิจÇÄางเปñนธรรม สนับสนèนกิจกรรมเพÜ่Çพัüนาáèณöาพชีวåิ
ดําเนินธèรกรรมกับหนวÄงานราชการที่เกี่ÄวÅÇง öาÄÑåจรรÄาบรรณÑนการดําเนินธèรกิจ
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10.2 การดàาเÄิÄงาÄและการèัดทàารายงาÄ
1. กระบÖÄการèัดทàารายงาÄ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) Äòดมั่นÑนáวามเปñนÇงáäกรที่มีáวามรับผิดชÇบ
åÇสังáมàลâสิ่งàวดลÇมÖดÄการราÄงานìดจัดทําåามàนวทางการจัดทําราÄงานàหงáวามÄั่งÄÜนÅÇง ตลาดหลักทรัáยâแหÅง
äระเทãåทยและสêาบัÄ çุรกิèเáื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)

2. การดàาเÄิÄงาÄตามÄÜยบาย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มèงมั่นดําเนินธèรกิจÖดÄÄòดหลักการกํากับ
ดÉàลกิจการที่ดี เ ปñน àนวทาง àลâÑห áวามสําáัêกับการมีจ รรÄาบรรณÑนการดําเนินธèร กิจเพÜ่Ç เปñนกรÇบáวามปรâพ¶åิ
ที่สâทÇนãòงáèณáาÇงáäกร àลâสÇดáลÇงกับหลักáวามรับผิดชÇบåÇสังáม ดังåÇìปนีô
การปรâกÇบกิจการดวÄáวามเปñนธรรม
äระเดëÄหลัก
äระเดëÄมุÅงเÄÄ

แÄÖทางการäéิบัติ
- บริษัทìดจัดทํานÖÄบาÄการกํากับดÉàลกิจการàลâ
สงเสริมการàÅงÅันทางธèรกิจÇÄาง
áÉ มÜ Ç จรรÄาบรรณàลâจริ Ä ธรรมทางธè ร กิ จ ที่
เปñนธรรม ìมÑชÇํานาจผÉกÅาด
áรÇบáลèมÑนปรâเดéนการÑหหรÜÇรับÅÇงÅวัê การ
จรรÄาบรรณทางธè
ร
กิ
จ
การåÇåานการáÇรäรัปชั่น
ÅัดàÄงทางผลปรâÖÄชนä รวมãòงการìมลâเมิดสิทธิ
- นÖÄบาÄการกํากับดÉàลกิจการ
มนè ษ Äชนàลâทรั พ Ääสิ นทางป¢ ê êาหรÜ ÇลิÅ สิท ธิß
เปñนåน รวมãòงกําหนดนÖÄบาÄซò่งเผÄàพรìวบน
การìมลâเมิดทรัพÄäสินทางป¢êêา
เวéบìซåäÅÇงบริษัท (www.ratchthani.com)
การåÇåานการทèจริåáÇรäรัปชั่น
äระเดëÄหลัก
การกําหนดนÖÄบาÄการåÇåาน
การทèจริå

äระเดëÄมุÅงเÄÄ

- นÖÄบาÄการป£Çงกัน
การ®Çกเงิน

การî•กÇบรมÑหáวามรÉ

แÄÖทางการäéิบัติ
- บริ ษั ท กํ า หนดÑห มี áํ า สั่ ง รâเบี Ä บ àลâáÉ มÜ Ç
ปçิบัåิงานที่สÇดáลÇงกับนÖÄบาÄการป£Çงกันการ
®ÇกเงินàลâการåÇåานการสนับสนèนทางการเงิน
àกการกÇการราÄ (AML/CFT) åามàนวทางปçิบัåิ
ที่สํานักงานการป£Çงกันàลâปราบปรามการ®Çก
เงิน ปรâกา†กําหนด

สําหรับปó 2556 บริษัท§ ìดสงเสริมÑหåัวàทนพนักงานจากîïาÄวิเáราâหäสินเชÜ่Ç îïาÄเทáÖนÖลÄีสารสนเท†àลâ
îïาÄกíหมาÄเÅารวมÇบรม “àนวปçิบัåิåาม พรบ.การป£Çงกันàลâปราบปรามการ®Çกเงินàลâปรâกา†§ (õบับÑหม) สําหรับ
ธèรกิจเชาซÜôÇàลâลิสซิ่ง” ซò่งจัดÖดÄสมาáมธèรกิจเชาซÜôÇìทÄ
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การปçิบัåิåÇàรงงานÇÄางเปñนธรรม
äระเดëÄหลัก
äระเดëÄมุÅงเÄÄ
- มีàนวทางÑนการพัüนาทักษâ
àลâî• ก ÇบรมเพÜ่ Ç ÖÇกาสÑน
การพัüนาàลâสงเสริมพนักงาน
áวามก า วหน า ÅÇงพนั ก งาน
ÇÄางเทาเทีÄมกัน

แÄÖทางการäéิบัติ
- บริษัทìดสงเสริมÑหพนักงานเÅารับการî•กÇบรม
àå ล âปó Ñ นสั ด ส ว นìม น Ç Äกว า ร Ç Äลâ 50 ÅÇง
พนักงานทัôงหมด àลâจัดสงราÄงานการî•กÇบรม
åามÅÇบังáับÅÇงกรมพัüนาîóมÜÇàรงงาน
- บริษัทมีนÖÄบาÄàลâàผนงานดานáวามปลÇดöัÄ
- Ñห áวามสํ า áั ê กั บ รâบบ
Ñนการทํางาน เพÜ่Çป£ÇงกันàลâลดการเกิดÇèบัåิเหåè
สèÅöาพàลâáวามปลÇดöัÄ
สèÅ öาพàลâáวามปลÇดöัÄÑน
การปรâสบÇันåราÄ ÖดÄมีการปรâเมินผล åิดåาม
การทํางานÅÇงพนักงาน
ผล àลâปรับปรèงàกìÅÇÄางสม่ําเสมÇ
- บริษัท åรâหนักวา พนักงานÅÇงบริษัท ทèกáนมี
- การดÉà ลàลâÑหá วามสํา áั ê áèณáาàลâเปñนสวนสําáัêÑนการดําเนินธèรกิจ ÖดÄ
สวัสดิการ
กั บ พนั กงานÑหมี ชีวิå ส วนåั ว จัด Ñห มีการดÉàลพนัก งานÇÄา งเสมÇöาá การÑห
àลâชีวิåการทํางานที่สมดèล
ผลåÇบàทนàลâสวัสดิการที่เหมาâสม รวมãòงการ
สรางสöาพàวดลÇมÑนการทํางานที่ดี
สําหรับปó 2556 บริษัท§ จัดÑหมีการÇบรมöาÄÑนàลâสงเสริมÑหเÅารวมการÇบรมöาÄนÇกทัôงหมดจํานวน 282 áน
áิดเปñนรÇÄลâ 80.57 ÅÇงจํานวนพนกงานทัôงหมด àลâมีจํานวนชั่วÖมงเõลี่Ä 56 ชั่วÖมงåÇปó
บริ ษั ท § ìด à å งåัô ง áณâกรรมการáวามปลÇดöัÄ ÇาชีวÇนามัÄ àลâสöาพàวดล Ç มÑนการทํางานÅÇงสãาน
ปรâกÇบกิ จ การ ÖดÄมี ผÉ à ทนนาÄจ า งรâดั บ ผÉบ ริห ารเปñน ปรâธาน àลâผÉà ทนนาÄจา งรâดับ ผÉ จั ด การเปñ นกรรมการ มี
วัåãèปรâสงáäเพÜ่Çพิจ ารณานÖÄบาÄàลâàผนงานดานáวามปลÇดöัÄÑนการทํางาน นÇกจากนีô Ñนปó 2556 áณâกรรมการ§
ìด รับการÅòôนทâเบีÄนจากกรมสวัสดิการàลâáèมáรÇงàรงงาน เพÜ่ÇàสดงวาผานการÇบรมหลักสÉåรáณâกรรมการáวาม
ปลÇดöัÄ ÇาชีวÇนามัÄ àลâสöาพàวดลÇมÑนการทํางาน ที่จัดÅòôนÖดÄสãาบันî•กÇบรมดานáวามปลÇดöัÄÑนการทํางาน
บริษัท ป©นทÇงกรè™ป àมนเนจเมนทä àÇนดä áÇนซัลàåนทä จํากัด
การบริหารดานáวามปลÇดöัÄàลâÑสÑจÑนสèÅöาพ
ทางบริษัทìดสงเสริมÑหพนักงานทèกáนดÉàลÑสÑจ áวามปลÇดöัÄซò่งกันàลâกันทัôงöาÄÑนÇงáäกรàลâöาÄนÇก
Çงáäกร ÖดÄสํานักงานÑหêÅÇงบริษัทเปñนหÇงชèดบนÇาáารสินสาธรทาวเวÇรä ทางบริษัท§ จòงìดรวมมÜÇกับนิåิบèááลÇาáาร
สํานักงานÑนการเÅารวมรับ®¢งการบรรÄาÄทัôงöาáท¶ษíีàลâöาáปçิบัåิÑนการซÇมÇพÄพหนีì® การทดสÇบเสีÄงสัêêาณ
ที่ÑชÑนการซÇมÇพÄพหนีì® ซò่งทางบริษัทจâเลÜÇกพนักงานเÅาÑหมÑหเÅารับการซÇมÇพÄพหนีì® เพÜ่ÇจâìดเรีÄนรÉเสนทาง
บนÇาáารรÇงรับàผนกรณีเกิดเหåèÇัááีöัÄ
ทางบริ ษั ท ìด เ ลé ง เหé น áวามสํ า áั ê ÅÇงáวามปลÇดöั Ä Ñนการทํ า งานìม วา จâเปñ น ทางด า นสè Å Çนามั Ä หรÜ Ç
สöาพàวดลÇมÑนการทํางาน จòงจัดÑหมีการÇบรมพนักงานที่เÅาทํางานทัôงพนักงานÑหม àลâพนักงานป¢จจèบันÑหมีáวามรÉ
áวามเÅาÑจที่ãÉกåÇงเกี่Äวกับกรâบวนการทํางาน àลâการปíิบัåิìดÇÄางãÉกวิธีเพÜ่Çป£ÇงกันìมÑหเกิดÇันåราÄ จากการบาดเจéบ
หรÜÇเจéบปïวÄจากการทํางาน เชน การหลีกเลี่ÄงการทํางานÑนพÜôนที่มีàสงสวางìมเพีÄงพÇ หลีกเลี่ÄงสöาพàวดลÇมÑนการ
ทํางานที่ìมปลÇดöัÄ การÑชผาปดจมÉกเพÜÇ่ ป£ÇงกันการสัมผัสกับîèïนลâÇÇง เพÜ่Çลดป¢êหาทางสèÅöาพรâÄâÄาว เปñนåน
การดําเนินการดานสวัสดิการ
ทางบริษัทìดåรâหนักãòงดานสวัสดิการÅÇงพนักงานเปñนหลักàลâÑหáวามสําáัêåÇพนักงานทèกáนซò่งเปñนสิทธิ
ปรâÖÄชนäที่พòงจâìดรับÑนดานåาง ë ดังนีô
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สวัสดิการดาน การประกันชีวิตกลุม
บริ ษัท ได เ ห็น ถึงความสํ าคัÄÅÇงÉนักงาน ÑลÖÜสÜจสáÅ àาÉÑลÖชีวิâÅÇงÉนักงานเäãนที่âัåง ÑลÖหวงÜçÜสÜจ
สáÅàาÉÅÇงÉนักงานทáกคน จึงไดจัดâัåงสวัสดิการที่มีชé่Çวา “ราชธานี ประกันชีวิตกลุม” ÜหกับÉนักงานทáกคน เÉé่Çเäãนการ
สรางÅวัÄÑลÖกํ าลั ง Üจ รวมถึ งเäã นหลั กäรÖกันÜนการทํางานÅÇงÉนั กงานทáกคน ÇีกทัåงçังเäãนการÑบงเบาàารÖÜหกั บ
Éนักงาน èดçไมเสีçคาÜชจาçÜด ê ทัåงสิåน
สวัสดิการดาน การตรวจสุขภาพประจําป
บริษัทไดเห็นความสําคัÄÅÇงÉนักงาน นÇกจากจÖมีสวัสดิการ การäรÖกันชีวิâกลáมÑลว บริษัทไดจัดÜหมีการ
âรวจสáÅàาÉäรÖจําäë èดçจัดÜหมีราçการâรวจที่ครÇบคลáมÑลÖเนนÜหÉนักงานทราบสáÅàาÉÑลÖความเสี่çงâÇèรคàัçÅÇง
âนเÇง ÑลÖจั ดÜหÉนักงานÉบÑÉทçí เÉé่ÇÅÇคําÑนÖนําหลังจากทราบìลการâรวจสáÅàาÉ เÉé่ÇÜหÉนักงานâรÖหนักÜน
สáÅàาÉÅÇงâนเÇงÑลÖเäãนการลดèÇกาสการเกิดäïÄหาทางสáÅàาÉÜนÇนาคâท นÇกจากนีåçังเäñดèÇกาสÜหครÇบครัวÅÇง
Éนักงานâรวจสá ÅàาÉäรÖจํ าäë èดçเสี çค าÜชจาçÜนÇัâราที่â่ํากวาราคาäกâิ บริษัทจึงไดÜ ส ÜจÉนักงานÜหมีสáÅ àาÉที่
ÑÅ็งÑรงทáกคน
สวัสดิการดานกองทุนสํารองเลี้Äงชีพ
บริษัทไดจัดâัåงสวัสดิการกÇงทáนสํารÇงเลีåçงชีÉ ที่มีชé่Çวา “ราชธานีเลี้Äงชีพ ทวีÅา” เÉé่ÇสงเสริมการÇÇมเงินÑลÖ
เÉé่ÇเäãนหลักäรÖกันÑกÉนักงานทáกคน Üนกรóีที่ÉนักงานเกษีçóÇาçá เนé่Çงจากบริษัทมีความเห็นวาÉนักงานที่Ççòทํางานกับ
บริษัทเรé่ÇçมาจนกรÖทั่งเกษีçóÇาçá ควรจÖมีเงินไวÜชÜนวัçหลังเกษีçóÇçางมีความสáÅ จึงจัดÜหมีการจัดâัåงกÇงทáนสํารÇง
เลีåçงชีÉÅึåน Üนสัดสวน 5% ÅÇงเงินเดéÇน âัåงÑâวันที่Éนักงานบรรจá èดçบริษัทจÖจาçเงินสมทบÜหÇีก 5% เชนกัน
สวัสดิการเงินชวÄเÇลÉอ งานÑาปนกิจ
บริ ษัท ได จัด สวัส ดิการที่ มีชé่Çวา “ราชธานีÖสÖจทุกชีวิต ÑาปนกิจชวÄเÇลÉอพนักงาน”èดçมีวัâถáä รÖสงคíเ Éé่Ç
ชวçเหลéÇ Éนักงาน Üนกรóีที่ Éนักงาน บิ ด า มารดา คòสมรสหรéÇ บáâรÅÇงÉนักงานเสี çชีวิâ บริษัทจÖชวçเหลé ÇÜนเรé่Ç ง
คาÜชจาçสําหรับการจัดงานôาäนกิจ èดçมีหลักเกóöíÑลÖเงé่ÇนไÅâามที่กําหนด
ความรับìิดชÇบâÇลòกคา
ประเดÜนÇลัก
การäกäõÇงสิทธิÅÇงลòกคา

การดòÑลรักษาสิ่งÑวดลÇม
ประเดÜนÇลัก

การÜชทรัÉçากรÇçางçั่งçéน

ประเดÜนมุงเนน
- นèçบาçการเก็บรักษาÅÇมòล
ความลับÅÇงลòกคา

ประเดÜนมุงเนน

- การลดการÜชทรัÉçากร การนํา
กลับมาÜชÜหม ÑลÖการรีไซเคิล
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áนวทางการปàิâัติ
- บริษัทมีนèçบาçการเก็บรัก ษาÅÇมò ลความเäãน
สว นâั ว ÅÇงลòก ค าไว เ äã น ความลั บ èดçจÖมี ก าร
ÇบรมÜหÉนักงานมีค วามเÅาÜจถึงสิทธิความเäãน
สวนâัวÅÇงลòกคา
áนวทางการปàิâัติ
- บริษัทไดจัดâัåงèครงการÇนáรักษíทรัÉçากรÑลÖ
การäรÖหçัดÉลังงาน ไมวาจÖเäãนการÜชกรÖดาษ
หรéÇซÇงกรÖดาษรีไซเคิล การÜชÇáäกรóíสํานักงาน
âาง ê Ççา งคáม ค า การäรÖหçัด นåํ า äรÖหçัด ไú
หลังจากเลิกÜชงาน âÇงทําการäñดทáกครัåงเÉé่Çเäãน
การäรÖหçัดÉลังงานÅÇงบริษัทÑลÖÉลังงานÅÇง
äรÖเทùชาâิ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
10.3 กิจกรรมเพÉäอประãÄชนåตอสังÅมáละสิäงáวดลอม (after process)
สําหรับäë 2556 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) çังมีกิจกรรมเÉé่ÇสังคมเûÉาÖกิจเÉé่Çเäãนการสงเสริม การ
ชวçเหลéÇสังคมÑลÖสาธารóกáùล ÑลÖมีการดòÑลกิจกรรมเÉé่Çสังคม ÉิจารóาÇนáมัâิÑลÖสนับสนáนงบäรÖมาó หลังจากนัåน
ÉนักงานÅÇงบริษัท ไดมีสวนรวมÜนการดําเนินกิจกรรมเÉé่Çสังคมดวç èดçâัวÇçางกิจกรรมเÉé่Çสังคม หลัก ê ที่ทางบริษัท
ไดดําเนินการมาÇçางâÇเนé่Çง มีดังâÇไäนีå
กิจกรรม “ดานการçéกèา” ( สนัâสนุนอุปกรêåการเรีÄน )
บริ ษัทไดเล็ งเห็น ความสําคัÄÅÇงการÉัüนาเçาวชนไทçÅÇงชาâิเäãนกําลังสําคัÄâÇไä ÑลÖÉรÇมที่จÖÉัüนา
äรÖเทùไäÉรÇมกับการรักษาสàาÉÑวดลÇมที่ดีÜหÇçòâÇไä ó èรงเรีçนä†าÅนáนเจริÄวิทçา âําบลคáงâÖเàา ÇําเàÇเมéÇง
จังหวัดÇáâรดิâถí âัåงÑâรÖดับชัåนÇนáบาล ถึง รÖดับมัธçมùึกษาäëที่ 3 มีนักเรีçนทัåงหมด 142 คน ครò 14 คน ซึ่งทางèรงเรีçนçัง
ÅาดÑคลนÇáäกรóíการเรีçนการสÇนÇีกจํานวนมาก èดç คáóวิรัâนí ชินäรÖÉินÉร äรÖธานกรรมการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) ไดบริจาคเäãนจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมé่นบาทถวน) เÉé่ÇเäãนการสนับสนáนÇáäกรóíการเรีçน ÑลÖ
เÉé่ÇÜชÜนการเรีçนการสÇนâÇไä
กิจกรรม “ราชธานี ชอนâุë ลุนãชÅ กัâ กาชาด”
บริ ษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) ไดเ Åารวมการสนับสนáนเงินรางวัลสําหรับ การชอนâุë..ลุนãชÅ เÉé่Ç
ชวçเหลéÇสังคมÑลÖสาธารóกáùล ซึ่งราçไดสáทธิจากการจําหนาçสลากบํารáงกาชาดจÖนําÅึåนทòลเกลา° ถวาçสมเด็จÉรÖเทÉ
รัâนราชสáดา° สçามบรมราชกáมารี ÇงคíÇáäนาçิกาìòÇํานวçการสàากาชาดไทç เÉé่Çสมทบทáนสàากาชาดไทç èดç Åุêãกวิท
รุงวัíนãสภê กรรมการìòจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรวมสนับสนáนเงินรางวัล เäãนจํานวนเงิน 20,000
บาท (สÇงหมé่นบาทถวน) Üนวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษาçน 2556 ó สวนÇัมÉร
กิจกรรม “การทํานุâํารุงพระพุทธçาสนา” (วัดพระâาทน้ําพุ)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคเงิน เÉé่ÇชวçเหลéÇìòที่ไดรบั ความเดéÇดรÇนèดçไมมีçาเวชàัóöí
รักษา ÑลÖสนับสนáนèครงการ Çèรคçา สัง¢เมââา úõากวาง ó วัดÉรÖบาทนåําÉá จังหวัดลÉบáรี èดç Åุêãกวิท รุงวัíนãสภê
กรรมการìòจัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดรวมบริจาคเäãนจํานวนเงิน 20,000บาท (สÇงหมé่นบาทถวน)
กิจกรรม “ราชธานี ÇนéäงÇÄดของน้ําÖจ ÅÉอ ชีวิตของพีäนองชาวïทÄ”
เäã นกิจกรรมที่บริ ษั ท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําèครงการนีåÇçางâÇเนé่Çง เÉราÖâรÖหนักถึงการ
ชวçเหลéÇชีวิâเÉé่Çนมนáษçíเäãนสิ่งสําคัÄ เÉé่Çสรางชีวâิ ÜหมÜหกับเÉé่Çนรวมèลก èดçไดÉนักงานทáกคนไดÜหความสําคัÄกับ
กิจกรรมนีåเäãนÇçางดี èดçบริจาคèลหิâ ó ÇาคารสินสาธรทาวเวÇรí ทáกê äë เÉé่ÇÜหÉนักงานมีจิâÜจเÇéåÇเú£§Çเìé่ÇÑìÑลÖมีจิâ
กáùลÑลÖเÉé่Ç ñวาÄเปó นพระราชกุç ลáด พระâาทสมเดÜจพระเจาอÄòÇัวáละสมเดÜจพระนางเจาสิริกิติôพระâรมราชินีนาñ
ÇันเäãนการชวçเหลéÇÑลÖบรรเทาàาวÖÅาดÑคลนèลหิâÜนการรักษาÉçาบาล ซึ่งไดรับความรวมมéÇจากสàากาชาดไทçมาดòÑล
การรับบริจาคèลหิâèดçâลÇด
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

กิจกรรม “ราชธานี สงเสริมเดÜกïทÄ เพÉäอกาวïปÖนอนาÅต”
บริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดเห็นความสําคัÄ ÑลÖมÇงเห็นÇนาคâÅÇงเด็กê Üนชáมชน ซึ่งâÇไäÜน
ÇนาคâจÖเäãนกําลังสําคัÄÅÇงäรÖเทùชาâิ ทางบริษัทไดรวมบริจาคเงินสนับสนáน ÜหกับทางชáมชนวัดมÖลิ 2 ÑÅวงบางÅáนùรี
เÅâบางกÇกนÇç เäãนจํานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมé่นบาทถวน)

áนวทางการปöองกันการมีสวนเกีäÄวของกัâการÅอรåรัปชัäน
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีนèçบาçÜนการดําเนินการâÇâานการทáจริâคÇรíรัäชั่น èดçไดจัดทําÑนว
ทางการä•ิบัâิเäãนลาçลักษóíÇักษรไวÜนนèçบาçการกํากับดòÑลกิจการÅÇงบริษัท ซึ่งไดìานการÇนáมัâิจากคóÖกรรมการ
บริษัทÑลว นÇกจากนีåâามที่äรÖชáมคóÖกรรมการบริษัท ครัåงที่ 4/2556 ไดมีมâิÜหคóÖกรรมการบริหารดําเนินการùึกษาÑลÖ
ÑสดงเจâนารมóíเÅารวมกับèครงการÑนวรวมä•ิบัâิÅÇงàาคเÇกชนไทçÜนการâÇâานทáจริâ (Collective Anti-Corruption :
CAC) ÜนลําดับâÇไä เÉé่Çสรางมาâร¶านการäรÖกÇบธáรกิจที่ÜสสÖÇาด ซึ่งäïจจáบันÇçòÜนรÖหวางดําเนินการกับหนวçงานที่
เกี่çวÅÇง
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

11. การÅวâÅุมภาÄÖนáละการâริÇารจัดการÅวามเสีäÄง
บริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จํ า กั ด (มหาชน) มี ก ารจั ด การการบริ ห ารเชิ ง กลçá ท ธí à าçÜâ ก ารกํา กั บ ดò Ñ ลกิ จ การที่ ดี
การบริหารความเสี่çง รวมถึงการควบคáมàาçÜนที่ดี ซึ่งจÖสามารถดําเนินธáรกิจไดÇçางเหมาÖสมÑลÖมีäรÖสิทธิàาÉ
รÖบบการควบคáมàาçÜนที่ดี ถéÇเäãนเครé่ÇงมéÇÜนการบริหารจัดการไäสòเäõาหมาçÅÇงบริษัทâามที่วางไว ซึ่งบริษัท
çึดâามÑนวä•ิบัâิการควบคáมàาçÜนÅÇง The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(COSO) มาäรÖçáกâíÜชÜนการดําเนินงานการบริหาร สรáäไดดังนีå
1.

สภาพáวดลอมภาÄÖนองÅåกร
คóÖกรรมการÑลÖß† าçจั ดการไดกําหนดจรรçาบรรóÑลÖจริçธรรมทางธáรกิจที่ดี เÉé่ÇÜหคóÖกรรมการบริษัท
ß†าçจัดการÑลÖÉนักงานçึดถéÇเäãนÑนวä•ิบัâิ
คóÖกรรมการบริษัท äรÖกÇบดวçสัดสวนÅÇงคóÖกรรมการÇิสรÖ รÇçลÖ 41.67 ÅÇงจํานวนกรรมการบริษัท
ทัåงหมด ซึ่งสòงกวาที่ก®หมาçกําหนด ทําÜหมีความเäãนÇิสรÖจากß†าçจัดการÜนการäรÖเมินìลÑลÖâัดสินÜจÜน
รÖบบการควบคáมàาçÜนไดÇçางมีäรÖสิทธิìล
คóÖกรรมการÑลÖß† า çจั ด การ กํ า หนดèครงสร า ง สาçการบั ง คั บ บั Ä ชาÑลÖหน า ที่ ค วามรั บ ìิ ด ชÇบâาม
ความเหมาÖสมÑลÖมีการÑบงÑçกหนาที่เÉé่ÇÜหการควบคáมàาçÜนเäãนไäâามวัâถáäรÖสงคíที่กําหนด

2.

การประเมินÅวามเสีäÄง
บริษัทมีการวิเคราÖหíÑลÖรÖบáความเสี่çงที่มีìลกรÖทบâÇการดําเนินธáรกิจÑลÖกําหนดวิธีการâÇบสนÇงความเสี่çง
ทัåงÜนรÖดับÇงคíกรÑลÖรÖดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่çงที่ÇาจกÇÜหเกิดการทáจริâหรéÇการกรÖทําที่ไมเหมาÖสม
บริษัทมีการกําหนดวัâถáäรÖสงคíที่ชัดเจนสําหรับการä•ิบัâิงาน การราçงานÅÇมòลทัåงÅÇมòลทางการเงินÑลÖÅÇมòลที่
มิÜชÅÇมòลทางการเงินซึ่งรวมถึงการä•ิบัâิâามก®หมาçที่เกี่çวÅÇงÑลÖกําหนดรÖดับความเสี่çงที่çÇมรับไดÇçาง
เหมาÖสม

3.

กิจกรรมการÅวâÅุม
บริษัทมีการจัดกิจกรรมการควบคáมàาçÜนสําหรับการä•ิบัâิงานเÉé่Çลดความเสี่çงที่ÇาจเกิดÅึåนÜหÇçòÜนรÖดับที่
çÇมรับได ซึ่งรวมถึงการควบคá มเชิงäõÇงกัน ไดÑก การÑบงÑçกหนาที่ การควบคáมการเÅาถึงÅÇมòลÑลÖÅÇมòล
สารสนเทùÜนÑâลÖรÖดับ การÜหÇํานาจÜนการä•ิบัâิงานÑลÖราçการคาÇçางเหมาÖสม การควบคáมทางกาçàาÉ
ÅÇงทรัÉçíสินÅÇงบริษัท
บริษัทมีการกําหนดÑìนนèçบาçความâÇเนé่Çงทางธáรกิจ (Business Continuous Policy) ซึ่งรวมถึงสถานการóí
ûáกเûิน ที่ไมสามารถควบคá มได ÑลÖมีการทดสÇบÑìนดังกลาวเäãนäรÖจํา เÉé่ÇÜหมั่นÜจไดวาบริษัทจÖสามารถ
ดําเนินธáรกิจไดÇçางâÇเนé่Çง
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4.

ขอมòลสารสนเทçáละการสÉäอสาร
บริษัทไดนํารÖบบสารสนเทùที่มีคáóàาÉ ทัåงÜนดานความถòกâÇง ครบถวนÑลÖทันเวลามาÜชเÉé่Çสนับสนáนการ
ดําเนินงานÅÇงบริษัท รวมทัåงÜหÅÇมòลที่เหมาÖสมäรÖกÇบÜนการâัดสินÜจทางธáรกิจ
บริษัทมีชÇงทางสé่Çสารเรé่Çงâางêจากß†าçจัดการไäçังÉนักงานìานรÖบบจดหมาçÇิเล็ค ทรÇนิกสíÑลÖกรÖดาน
äรÖกาùสวนกลาง เÉé่ÇÜชÑลกเäลี่çนÅÇมòลÑลÖความรòรÖหวางÉนักงาน
บริษัทจัดÜหมีเว็บไซâíÜนสวนงานÅÇงนักลงทáนสัมÉันธí เÉé่ÇÜชเäãนชÇงทางÜนการâิดâÇÑลÖชีåÑจงÅÇมòลÅาวสาร
กั บ นั กลงทá น ÑลÖมี ช Ç งทางการâิ ด âÇ สé่ Ç สารÅÇงìò มี ส ว นได เ สี çì า นคóÖกรรมการâรวจสÇบÅÇงบริ ษั ท ที่
auditcom@thani.co.th

5.

การติดตามáละประเมินõล
บริษัทไดมÇบหมาçÜหหนวçงานâรวจสÇบ ธนาคารธนชาâเäãนìòâรวจสÇบàาçÜนÇิสรÖÅÇงบริษัท ÑลÖราçงาน
âรงâÇคóÖกรรมการâรวจสÇบ ทําหนาที่âรวจสÇบÑลÖäรÖเมินäรÖสิทธิàาÉÑลÖäรÖสิทธิìลÅÇงรÖบบการ
ควบคáม àาçÜนรวมถึ งรÖบบสารสนเทù เÉé่ÇÜหมั่นÜจวาการä•ิบัâิง านâามäกâิธáรกิจÑลÖกิจกรรมทางการเงิน
ที่สําคัÄÅÇงบริษัทไดดําเนินการâามÑนวทางที่กําหนดÑลÖมีäรÖสิทธิàาÉเÉีçงÉÇ รวมถึงการâรวจสÇบการä•ิบัâิ
âามก®หมาçÑลÖÅÇกําหนดที่เกี่çวÅÇงกับบริษัท นÇกจากนีåÑìนการâรวจสÇบàาçÜนäรÖจําäëâÇงนําเสนÇÑลÖ
ìานการÇนáมัâิจากคóÖกรรมการâรวจสÇบ èดçÜชหลกัเกóöíการâรวจสÇบâามìลการäรÖเมินความเสี่çง(Risk
Based Audit Approach) ÑลÖçึดÑนวการâรวจสÇบâามÑนวä•ิบัâิดานการควบคáมàาçÜนÅÇง The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) èดçมีการราçงานÅÇบกÉรÇงที่âรวจÉบ ÉรÇม
ความคéบหนาÜนการÑกไÅÅÇงธáรกิจâÇคóÖกรรมการâรวจสÇบเäãนราçไâรมาส

ทัåงนีåÜนการäรÖชáมคóÖกรรมการบริษัทÜนäë 2556 คóÖกรรมการบริษัทไดäรÖเมินรÖบบการควบคáมàาçÜนâาม
ÑนวทางÅÇงสํ านั กงานคóÖกรรมการกํ ากับ หลักทรัÉçíÑลÖâลาดหลักทรัÉçíสรáäไดวา บริษัทมีรÖบบการควบคáมàาçÜน
มีäรÖสิทธิàาÉที่เÉีçงÉÇÑลÖเหมาÖสม
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12. ราÄการระÇวางกัน
Üนäë 2555 ÑลÖäë 2556 บริษัทมีการทําราçการกับบáคคลที่ÇาจมีความÅัดÑçง ซึ่งคóÖกรรมการâรวจสÇบไดÉิจารóา
ราçการรÖหวางกันที่เกิดÅึåน เห็นวามีความสมเหâáสมìล èดçเäãนราçการธáรกิจäกâิหรéÇสนับสนáนธáรกิจäกâิ เäãนราçการมี
เงé่ÇนไÅการคาèดçทั่วไä çกเวนราçการที่ไมÜชธáรกิจäกâิ ก็ไดเäñดเìçถึงความสมเหâáสมìลÅÇงราçการÑลÖมีความเห็นÅÇง
คóÖกรรมการâรวจสÇบไวÑลว ราçลÖเÇีçดÅÇงราçการรÖหวางกันเäãนดังนีå
บริษัท/บáคคลที่เกี่çวÅÇงกัน
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานร็Çคการíเดน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิâีå วòด จํากัด

ลักษóÖความสัมÉันธí
บริษัทÜหÄ
มีกรรมการÑลÖìòถéÇหáนรวมกัน
มีกรรมการÑลÖìòถéÇหáนรวมกัน

ลักษóÖธáรกิจ
ธนาคารÉาóิชçí
ÉัüนาÇสังหาริมทรัÉçí
ìลิâเúÇรíนิเจÇรí

เงินกòÄÉมáละÄอดÅงÅางอÉäน จากâุÅÅลÇรÉอกิจการทีäเกีäÄวของกัน
ÄอดÅงÅาง ê วันทีä 31 ธันวาÅม
2556
เงินßากธนาคาร
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
สินทรัÉçíÇé่น – เงินäรÖกัน
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
ดÇกเบีåçคางรับ
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
เงินกòçéมรÖçÖสัåน
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานร็Çคการíเดน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซิâีå วòด จํากัด
ìòบริหาร กรรมการÑลÖบáคคลที่เกี่çวÅÇงกัน
เงินกòçéมรÖçÖçาว
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
หáนกòรÖçÖçาว
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัÄชี
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
ดÇกเบีåçคางจาç
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
คาÜชจาçคางจาç
ธนาคารธนชาâ จํากัด (มหาชน)
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(ÇนวÄ : âาท)
2555

143,653,286

151,370,704

58,980

-

14,228

20,854

130,000,000
165,000,000

100,000,000
254,000,000

-

-

514,400,000

-

-

-

4,600,004

-

11,426,840

57,084

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
12.1 ราÄการธุรกิจกัââุÅÅลÇรÉอทีäเกีäÄวของกัน
ราÄการธุรกิจกัâกิจการทีä
เกีäÄวของกัน

สําÇรัâป (ÇนวÄ : âาท)
2556

2555

นãÄâาÄการกําÇนด
ราÅา

Åวามจําเปóน/
ÅวามสมเÇตุสมõล
ของราÄการ

Çัâราที่âกลงกันâาม
สัÄÄา
Çัâราที่âกลงกันâาม
สัÄÄา
Çัâราที่âกลงกันâาม
สัÄÄา
Çัâราที่âกลงกันâาม
สัÄÄา
Çัâราที่âกลงกันâาม
สัÄÄา

เäãนราçการทีเ่ äãนไäâามลักษóÖธáรกิจการคา
äกâิทั่วไäÑลÖเäãนการสนับสนáนการดําเนิน
ธáรกิจÅÇงบริษัทเÉéÇ่ ÜหเกิดäรÖèçชนíสòงสáด
âÇบริษัทราçการดังกลาวไดมีการกําหนด
เงé่ÇนไÅèดçคํานึงถึงราคาâลาด ซึ่งไดìานการ
ÉิจารóาจากคóÖกรรมการâรวจสÇบÑลÖ
ไดรบั ÇนáมัâิจากคóÖกรรมการบริษัทÑลว

Çัâราที่âกลงกัน

เäãนราçการที่เäãนไäâามลักษóÖธáรกิจการคา
äกâิทั่วไäÑลÖเäãนการสนับสนáนการดําเนิน
ธáรกิจ ÅÇงบริษัทเÉé่ÇÜหเ กิดäรÖèçชนíสòง สá ด
â Ç บริ ษั ท ราçการดั ง กล า วได มี ก ารกํ า หนด
เงé่ÇนไÅèดçคํานึงถึงราคาâลาด ซึ่งไดìานการ
Éิ จ ารóาจากคóÖกรรมการâรวจสÇบÑลÖ
ไดรบั ÇนáมัâิจากคóÖกรรมการบริษัทÑลว

Çัâราที่âกลงกัน

เäãนราçการที่เäãนไäâามลักษóÖธáรกิจการคา
äกâิทั่วไäÑลÖเäãนการสนับสนáนการดําเนิน
ธáรกิจ ÅÇงบริษัทเÉé่ÇÜหเ กิดäรÖèçชนíสòง สá ด
â Ç บริ ษั ท ราçการดั ง กล า วได มี ก ารกํ า หนด
เงé่ÇนไÅèดçคํานึงถึงราคาâลาด ซึ่งไดìานการ
Éิ จ ารóาจากคóÖกรรมการâรวจสÇบÑลÖ
ไดรบั ÇนáมัâิจากคóÖกรรมการบริษัทÑลว

Çัâราที่âกลงกัน

เäãนราçการที่เäãนไäâามลักษóÖธáรกิจการคา
äกâิทั่วไäÑลÖเäãนการสนับสนáนการดําเนิน
ธáรกิจ ÅÇงบริษัทเÉé่ÇÜหเ กิดäรÖèçชนíสòง สá ด
â Ç บริ ษั ท ราçการดั ง กล า วได มี ก ารกํ า หนด
เงé่ÇนไÅèดçคํานึงถึงราคาâลาด ซึ่งไดìานการ
Éิ จ ารóาจากคóÖกรรมการâรวจสÇบÑลÖ
ไดรบั ÇนáมัâิจากคóÖกรรมการบริษัทÑลว

ธนาÅารธนชาต จํากัด (มÇาชน)
ซéÇå ซÇúÑวรí
ดÇกเบีåçจาç

10,517,797

-

21,395,173

204,684,332

9,133,692

18,082,979

คาเชาจาç

481,415

251,382

คาบริการจาç

1,296,983

240,000

คาธรรมเนีçมธนาคารจาç

âริèัท âานรÜอÅการåเดน จํากัด (มÇาชน)

ดÇกเบีåçจาç

5,128,527

2,577,088

âริèัท úิตี้ วòด จํากัด

ดÇกเบีåçจาç

-

281,095

õòâริÇาร กรรมการáละâุÅÅลทีäเกีäÄวของกัน

ดÇกเบีåçจาç

9,012,678

11,532,669
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

12.2 ÅวามจําเปóนáละÅวามสมเÇตุสมõลของราÄการ
ราçการรÖหวางกันÜนäïจจáบันนัåนเäãนไäâามลักษóÖธáรกิจการคาäกâิ ÑลÖเäãนการสนับสนáนการดําเนินธáรกิจÅÇง
บริษัทเÉé่ÇÜหเกิดäรÖèçชนíสòงสáดâÇบริษัท ราçการดังกลาวเäãนราçการที่มีความจําเäãนÑลÖสมเหâáสมìล èดçคาâÇบÑทนได
มีการกําหนดเงé่ÇนไÅèดçคํานึงถึงราคาâลาด หรéÇâนทáนบวกกําไรที่เหมาÖสม Çาทิ คาเชาจาç èดçâนทáนดังกลาวเäãนâนทáน
äรÖมาóการจากการคาเชาÜนÇัâราâลาดบวกดวçÇัâรากําไรที่ไดกําหนด ซึ่งเäãนÇัâรากําไรทีเ่ หมาÖสม ทัåงนีå บริษัทจÖทําการ
ÉิจารóาทบทวนâนทáนÑลÖÇัâรากําไรดังกลาวเäãนäรÖจําทáกäë èดçบริษัทนําเสนÇÜหคóÖกรรมการâรวจสÇบÉิจารóาถึง
ความสมเหâáสมìลÑลÖความเหมาÖสมÅÇงราคา ÑลÖâÇงไดรับÇนáมัâิจากคóÖกรรมการÅÇงบริษัทหรéÇìòถéÇหáนเเลวÑâกรóี
12.3 มาตรการÇรÉอขั้นตอนการอนุมัติการทําราÄการระÇวางกัน
ÅัåนâÇนการÇนáมัâิการทําราçการรÖหวางกัน ÜนสวนÅÇงราçการที่เäãนไäâามลักษóÖการäรÖกÇบธáรกิจèดçทั่วไä
เชน คาธรรมเนีçมธนาคารจาç เäãนâน บริษัทจÖกําหนดเงé่ÇนไÅâางê ÜหเäãนไäâามลักษóÖการคาทั่วไä ซึ่งเäãนราคา
âลาดที่Üชกับลòกคาทั่วไä หรéÇกําหนดèดçคํานึงถึงâนทáนที่เกิดÅึåนจริงบวกกําไรที่เหมาÖสม ÜนสวนÅÇงราçการรÖหวางกัน
Çé่น บริษัทจÖกําหนดเงé่ÇนไÅâามลักษóÖการคาทั่วไä èดçÜชราคาâลาดที่Üชกับลòกคาทั่วไä ซึ่งจÖâÇงเäãนราคาÑลÖเงé่ÇนไÅ
ที่เ หมาÖสม ทัå งหมดนัåน เÉé่ÇÜห เ กิ ดäรÖèçชนíสòงสáดâÇบริษัท ÑลÖìòถé Çหáน ทัåงนีå บริษัท âÇงดําเนินการÅÇÇนáมัâิจาก
คóÖกรรมการหรéÇìòถéÇหáนâามÑâกรóี èดçบริษัท จÖÜหคóÖกรรมการâรวจสÇบหรéÇìòสÇบบัÄชีหรéÇìòเชี่çวชาÄÉิเùษ
ÉิจารóาÜหความเห็นถึงความสมเหâáสมìลÅÇงราçการÑลÖความเหมาÖสมÅÇงราคาÜนการÇนáมัâิราçการรÖหวางกันนัåน
เÉé่ÇนําไäÜชäรÖกÇบการâัดสินÜจÅÇงคóÖกรรมการหรéÇìòถéÇหáนâามÑâกรóี
ทัåงนีå การä•ิบัâิâามÅÇกําหนดเกี่çวกับการเäñดเìçÅÇมòลการทําราçการเกี่çวèçง ÑลÖการไดมาหรéÇจําหนาçไäซึ่ง
ทรัÉçíสินที่สําคัÄÅÇงบริษัท บริษัทจÖä•ิ บัâิâามก®หมาçวาดวçหลักทรัÉçíÑลÖâลาดหลักทรัÉçíÑลÖÅÇบังคับ äรÖกาù
คําสั่ง หรéÇÅÇกําหนดÅÇงâลาดหลักทรัÉçíÑหงäรÖเทùไทç âลÇดจนมาâร¶านการบัÄชีที่กําหนดèดçสàาวิชาชีÉบัÄชี
12.4 นãÄâาÄÇรÉอáนวãนมการทําราÄการระÇวางกันÖนอนาÅต
สําหรับÑนวèนมการทําราçการรÖหวางกันÜนÇนาคâ จÖçัง äรÖกÇบดวçราçการธáรกิจäกâิ เชน คาธรรมเนีçม
ธนาคารจาç เäãนâน ทัåงนีå การทําราçการรÖหวางกันที่จÖเกิดÅึåนÜนÇนาคâจÖâÇงกÇÜหเกิดäรÖèçชนíÑกบริษัทÑลÖเäãนไä
âามมาâรการหรéÇÅัåนâÇนการÇนáมัâิที่ไดกลาวไวÑลวÅางâน
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ส่ วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการเนินงาน
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13. ข้ อมูลการเงินทีส่ าคัญ

2554

2554

2554

2555

2556

2555

2556

2555

2554

2554

2554

2556
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2555

2555

2555

2556

2556

2556

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
(1) ผูส้ อบบัญชี และสรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2556 นางสาวสมใจ คุณปสุต

2555 นางสาวสมใจ คุณปสุต

2554 นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
บริษัทผู้สอบบัญชี
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
เลขที่
4499
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
แอนด์ ยัง จากัด
เงื่ อนไข โดยมี ความเห็ นว่า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ น
สดสาหรั บปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกันของ
บริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
4499
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
แอนด์ ยัง จากัด
เงื่ อนไข โดยมี ความเห็ นว่า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ น
สดสาหรั บปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกันของ
บริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
3734
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
แอนด์ ยัง จากัด
เงื่ อนไข โดยมี ความเห็ นว่า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ น
สดสาหรั บปี สิ้ น สุ ด วันเดี ย วกันของ
บริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป
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(2) ตารางสรุ ปงบการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ครบกาหนด
ชาระใน 1ปี – สุ ทธิ
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 นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ รวม
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่ วนของหุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้ อสิ นทรัพย์ที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้ อสิ นทรัพย์
เงินกูร้ ะยะยาว
หุน้ กู้
ประมาณการหนี้สิน-สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
หนีส้ ิ นรวม

2556
พันบาท
ร้ อยละ

2555
พันบาท
ร้ อยละ

2554
พันบาท
ร้ อยละ

182,822.47

0.67

177,821.08

0.93

20,211.58

0.16

9,363,836.53

34.31

6,357,841.06

33.09

4,320,245.15

34.92

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

0.28
0.14
0.11
0.29

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

0.30
0.11
0.13
0.21

46,371.62
13,286.84
14,351.06
11,726.02

0.37
0.11
0.12
0.09

300.00

0.00

300.00

0.00

30,744.29

0.25

17,227,918.26

63.12

12,300,687.86

64.02

7,731,590.3

62.50

165,122.81
197.20
19,326.50
53,010.89
17,617.81
36,959.45
1,954.79
27,293,152.94

0.61
0.00
0.07
0.19
0.06
0.14
0.01
100.00

149,661.15
240.38
19,326.50
47,074.27
6,046.50
5,199.64
5,911.01
19,214,495.94

0.78
0.00
0.10
0.24
0.03
0.03
0.03
100.00

80,681.59
188.70
19,326.50
45,163.28
7,876.90
17,144.18
12,024.89
12,370,932.90

0.65
0.00
0.16
0.37
0.06
0.14
0.10
100.00

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

0.00
24.38
1.28
7.32
1.54
0.02
0.52
0.29

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

0.00
31.27
0.82
0.00
1.71
0.02
0.39
0.20

15,116.18
2,552,300.00
3,005,601.47
0.00
49,560.45
2,124.90
51,755.49
52,400.43

0.12
20.66
24.33
0.00
0.40
0.02
0.42
0.43

9,512.37
1,661,192.58
12,737,012.09

0.03
6.09
46.67

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

0.04
5.71
46.75

3,907.11
4,492,186.72
0.00

0.03
36.36
0.00

11,249.60
24,069,871.99

0.04
88.19

9,201.85
16,705,184.33

0.05
86.96

6,685.27
10,231,638.02

0.05
82.82
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่ วนผู้ถอื หุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม จัดสรรแล้ว
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมสารองสาหรับหุน้ ทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
หัก หุน้ ทุนซื้ อคืน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม

2556
พันบาท

2555
ร้ อยละ

พันบาท

1,610,819.60
319,888.16

5.91
1.17

1,342,349.71
319,888.16

110,117.81
0.00
1,182,455.37
0.00
3,223,280.95
27,293,152.94

0.40
0.00
4.33
0.00
11.81
100.00

70,117.81
0.00
776,955.92
0.00
2,509,311.60
19,214,495.93

2554
ร้ อยละ
6.99
1.67

พันบาท

ร้ อยละ

1,342,349.71
319,888.16

10.87
2.59

0.37
45,607.81
0.00
0.00
4.04
431,449.20
0.00
0.00
13.06 2,139,294.88
100.00 12,370,932.90

0.37
0.00
3.49
0.00
17.30
100.00

(หน่วย : พันบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2555

2556
พันบาท

ร้ อยละ

พันบาท

2554
ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

รายได้และค่าใช้ จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้ รวม

2,094,492.59
16,639.38
181,209.37
104,642.04
2,396,983.38

87.38
0.69
7.56
4.37
100.00

1,364,514.96
12,273.84
125,412.56
81,279.79
1,583,481.15

86.17
0.78
7.92
5.13
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

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายรวม

917,225.24
255,412.50
34,603.05
234,495.24
201,007.47
1,642,743.50

38.27
10.66
1.44
9.78
8.39
68.54

672,666.57
211,274.33
32,852.30
48,384.61
140,898.64
1,106,076.45

42.48
13.34
2.08
3.06
8.89
69.85

538,939.86
148,010.46
32,680.00
93,405.34
114,505.11
927,540.77

48.07
13.20
2.92
8.33
10.21
82.73

754,239.88

31.46

477,404.70

30.15

193,547.56

17.27

กาไรสุ ทธิ
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญทีส่ ะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท

อัตราส่ วน

2556

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

2555

2554

31.47
63.17
8.97
4.52
4.45
26.31

30.15
67.80
8.92
5.20
3.72
20.62

17.26
44.17
8.78
5.74
3.04
11.32

3.24
0.09

3.02
0.09

1.77
0.09

7.47
1.15
59.80

6.66
1.16
63.09

4.82
1.21
52.42

2.00
0.47

1.87
0.36

1.58
0.14

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกูย้ มื (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
สาหรับปี 2554 บริ ษทั ได้มีการเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุ ้นตามสัดส่ วน (Right Offering) ในช่วงปลายปี ทาให้ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน) มีสดั ส่วนการถือหุ ้นจาก ร้อยละ 48.35 เป็ นร้อยละ 65.18 และธนาคารธนชาตยังคงให้การสนับสนุน
ทางการเงินกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้การขยายตัวของสิ นเชื่ อเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตามแม้วา่ ในช่วงไตรมาส
สุ ดท้ายของปี บริ ษทั จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ภาคกลางและกรุ งเทพมหานครและส่ งผลกระทบกับลูกค้าของ
บริ ษทั ทั้งในด้านการผ่อนชาระและการปล่อยสิ นเชื่ออยูบ่ า้ ง แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็ นจานวนเงินที่ไม่มีนยั สาคัญ จึงทาให้การ
ดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดย ณ สิ้นปี 2554 บริ ษทั มีสินเชื่อรวมจานวน 12,178.88 ล้านบาท รายได้
รวมจานวน 1,121.09 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 193.55 ล้านบาท
สาหรับปี 2555 สถานการณ์เศรษฐกิ จของประเทศไทย กลับมาฟื้ นตัวหลังจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นใน
พื้นที่ภาคกลางและบางส่ วนกรุ งเทพมหานคร และแม้วา่ เศรษฐกิจโลกยังคงมีแรงกดดันจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษทั ได้ทาการติดตามและเฝ้ าระวังภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ร่วมบริ หารงานกับกลุ่มผูบ้ ริ หารของ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
รวมถึงการพัฒนาระบบทางานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดาเนิ นการตามแผนธุรกิจให้
บรรลุได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเป็ นอย่างดี และส่ งผลให้โดย ณ สิ้ นปี 2555 บริ ษทั มี
สิ นเชื่อรวมจานวน 18,865.96 ล้านบาท รายได้รวมจานวน 1,583.48 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 477.40 ล้านบาท
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน 754.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 276.84 ล้านบาทหรื อร้อยละ
57.99 โดยรายได้รวมสาหรับ ปี 2556 มีจานวน 2,396.98 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 813.50 ล้านบาทหรื อร้อยละ
51.37 ซึ่ งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่ งปี แรก ประกอบกับการขยายฐานสิ นเชื่ อ
เช่าซื้ ออย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ในขณะที่บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 917.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน จานวน
244.56 ล้านบาท หรื อร้อยละ 36.36 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกูเ้ พิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสิ นเชื่อ
รายได้
ปี 2554 บริ ษทั มี รายได้รวม 1,121.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 287.66 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
34.52 จากการขยายฐานสิ นเชื่ อที่ เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง (โดยลูกหนี้ เช่ าซื้ อและลูกหนี้ การเงิ นเพิ่มขึ้ นจากปี 2553 จานวน
2,812.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.27)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2554 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิ น
จานวน 977.18 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 87.17 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ จานวน 63.56
ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 80.35 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.67 และร้อยละ 7.16 ตามลาดับ
ปี 2555 การขยายฐานสิ นเชื่อของบริ ษทั ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากการฟื้ นตัวของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์
หลังจากวิกฤตการณ์อุทกภัยและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทาให้บริ ษทั มีรายได้รวม 1,583.48 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก
ปี 2554 จ านวน 462.39 ล้านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 41.24 จากการขยายฐานสิ น เชื่ อ ในกลุ่ ม รถยนต์เ พื่ อ การพาณิ ช ย์
(โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 6,687.08 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.91)
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องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2555 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิ น
จานวน 1,376.79 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.95 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ จานวน 95.39
ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 111.30 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.02 และร้อยละ 7.03 ตามลาดับ
ปี 2556 บริ ษัท ยัง คงขยายฐานสิ น เชื่ อ ของอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งมาจากการเติ บ โตในภาคอุ ต สาหกรรมรถยนต์
ภายในประเทศจากนโยบายประชานิ ยม ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้รวม 2,396.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 813.50
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.37 จากการขยายฐานสิ นเชื่อในกลุ่มรถบรรทุกใหม่และเก่าตามแผนธุรกิจ ต่อเนื่ องจากปี 2555
(โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 7,967.44 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 42.23)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2556 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิ น
จานวน 2,111.13 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 88.07 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ จานวน 181.21
ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 104.64 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.56 และร้อยละ 4.37 ตามลาดับ
สัด ส่ ว นรายได้ด อกเบี้ ย ทั้ง จากสัญ ญาเช่ า ซื้ อ และสัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น ต่ อรายได้อื่ น (ในที่ น้ ี หมายถึ ง รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ และรายได้อื่น) ของบริ ษทั สาหรับปี 2556 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2556
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน

0.69%

รายได้อื่น

11.93%
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

87.38%

ปี 2555
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน

0.78%

ปี 2554

รายได้อื่น

13.05%
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

86.17%

รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน

0.94%

12.83%
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

86.23%

ค่ าใช้ จ่าย
สาหรับปี 2554 บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 538.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 148.01
ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 126.09 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 114.51 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิ นในปี 2554 มีจานวน 538.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.70 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 54.32 เมื่อ
เทียบกับปี 2553 โดยการเพิ่มขึ้นนี้ ส่วนหนึ่ งมาจากจัดหาเงินกูเ้ พิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสิ นเชื่ อของบริ ษทั และอีก
ส่วนหนึ่งมาจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสูงขึ้นในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ยังคงหาแหล่งเงินกูท้ ี่มี
ต้นทุนทางการเงิ นต่ าเพื่อรักษาส่ วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ มีความสามารถในการทากาไรอย่างสม่าเสมอ ทาให้
อัตราส่วนต่างของดอกเบี้ยในปี 2554 อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 3.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2554 มีจานวน 148.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 16.65 ล้านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 10.11 จากผลขาดทุ นจากการลดมูล ค่าทรั พ ย์สิน รอการขายที่ บริ ษ ัทมี ผ ลขาดทุ น น้อ ยลงจากปี 2553 จานวน
ประมาณ 15 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2554 มีจานวน 126.09 ล้านบาทเพิม่ ขึ้นจากปี 2553 จานวน 85.74 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 212.57 จากนโยบายการตั้งสารองหนี้สูญเพิ่มเติมและผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกหนี้
ของบริ ษทั บางส่วน โดยบริ ษทั ได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดงั กล่าวด้วยการผ่อนผันการชาระค่างวดเป็ นเวลา 3 งวดโดยไม่คิด
ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายในการชาระล่าช้า แต่ในการนับอายุหนี้คงค้างบริ ษทั ฯยังคงนับอายุต่อเนื่องจากสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั คาดว่าผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี 2555
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สาหรับปี 2555 บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 672.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 211.27
ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 81.24 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 140.90 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิ นในปี 2555 มีจานวน 672.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.73 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.81 เมื่อ
เทียบกับปี 2554 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการขยายตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนทาง
การเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มีความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ส่ งผลอัตราส่ วน
ต่างของดอกเบี้ยในปี 2555 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนมาอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 3.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2555 มีจานวน 211.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวน 63.26 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 42.74 ซึ่งมาจากรายจ่ายหลักๆ ที่เพิ่มขึ้นปี ก่อน โดยรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.01 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเติบโตของบริ ษ ทั ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี ทางกฎหมายเพิ่มขึ้นประมาณ 10.60 ล้านบาท และผลขาดทุนจาก
ทรัพย์สินรอการขายเพิม่ ขึ้นประมาณ 13.36 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2555 มีจานวน 81.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จานวน 44.84 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 55.66 จากลูกหนี้ ที่ฟ้ื นตัวจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายปี กลับเข้าสู่ ภาวะปกติประกอบกับการติดตามดูแล
สิ นเชื่อโดยรวมที่ดีทาให้คุณภาพของลูกหนี้โดยรวมดีข้ ึน ส่งผลให้รายจ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจานวนลดลง
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงินจานวน 917.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 255.41
ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 269.10 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 201.01 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 มีจานวน 917.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.56 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 36.36 เมื่อ
เทียบกับปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอ้ ยกว่าอัตราการขยายตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนทาง
การเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มีความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ส่ งผลอัตราส่ วน
ต่างของดอกเบี้ยในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมาอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 4.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2556 มีจานวน 255.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 44.19 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.89 โดยมาจากรายจ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2556 มีจานวน 269.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 187.86 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 231.24 โดยเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เริ่ มมีสญ
ั ญาณการชะลอ
ตัวที่ชดั เจนประกอบกับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของลูกหนี้ เช่าซื้ อของ
บริ ษทั ที่มีการขยายตัวอย่างมาก
กาไรสุ ทธิ

กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

2556
ล้ านบาท
754.24
31.47
8.97
4.52
4.45

2555
ล้ านบาท
477.40
30.15
8.92
5.20
3.72
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เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
276.84
57.99
1.32
4.38
0.05
0.56
(0.68)
(13.08)
0.73
19.62

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ปี 2556 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 754.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 276.84 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 57.99
และบริ ษ ัท มี อ ัต ราก าไรสุ ท ธิ อ ยู่ที่ ร้ อ ยละ 31.47 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 4.38 โดยก าไรสุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ นผลมาจาก
อัตราดอกเบี้ยรับในปี 2556 ขยับตัวเพิ่มขึ้นไปอยูท่ ี่ร้อยละ 8.97 และอัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปอยูท่ ี่ร้อยละ 4.52 จากการใช้
แหล่ง เงินกูย้ มื ที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่า และทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 19.62
ฐานะทางการเงิน
2556
ล้ านบาท

2555
ล้ านบาท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์รวม

27,293.15

19,214.50

8,078.65

42.04

ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ

26,591.75

18,658.53

7,933.22

42.52

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

241.64

207.43

34.21

16.49

ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสิ นทรัพย์รวม (%)

97.43

97.11

0.32

0.33

สิ นทรัพย์รอการขาย

29.80

24.98

4.82

19.31

โครงสร้างของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้ เช่าซื้ อ โดย ณ ปี 2555 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม
จานวน 19,214.50 ล้านบาท (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 97.11 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 27,293.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.04 เมื่อเทียบกับปี 2555 โดย
สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเป็ นร้อยละ 97.43 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับที่ใกล้เคียงกับปี ก่อน เนื่องจากบริ ษทั ยังคงเน้นให้สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
คุณภาพลูกหนีแ้ ละการตั้งสารองหนีส้ งสัยจะสู ญ
- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2556 2555 และ 2554 มีจานวนเท่ากับ 26,591.75 ล้านบาท 18,658.53
ล้านบาท และ 12,051.83 ล้านบาท ตามลาดับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

ปี 2556
31,323,287,836
(4,144,493,881)
27,178,793,955
(587,039,167)
26,591,754,788
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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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
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
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสี ยหาย
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
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่ วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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%
19,245,400
1,587,701
15,877
1.00%
3,974,390
311,916
3,119
2.00%
2,971,990
201,662
4,033
20.00%
553,378
553,378
110,676
50.00%
146,181
146,181
73,090
100.00%
50,156
50,156
50,156
100.00%
197,572
197,572
197,572
100.00%

39,727

39,727

39,727
92,789

45,263

จานวนราย

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

27,178,794

3,088,293

587,039

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%
17,755
17,755
17,755
68,276

34,316

19,010,545
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2,160,027

352,016

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิ น
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่ วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
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
35,733
35,733
48,276

25,332

12,355,555

1,389,242

303,720

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้คา้ งชาระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หกั หลักประกัน

ในปี 2554 บริ ษทั มี การตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 303.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.40 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.41 เมื่อเทียบกับปี 2553 จากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนเกินเผื่อหนี้ ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้และ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายปี
ในปี 2555 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 352.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.38 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 93.05 เมื่อเทียบกับปี 2554 จากการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
ในปี 2556 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 587.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.66 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 66.91 เมื่ อเที ยบกับปี 2555 จากการตั้งสารองตามปกติ ของบริ ษทั ที่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และพิ จารณาตั้งค่ าเผื่ อ
หนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
บริ ษทั มีนโยบายตัดหนี้ สูญโดยจะตัดจาหน่ ายลูกหนี้ ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคาพิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ และผูค้ ้ าประกัน
ชาระหนี้ให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรื อบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษาได้ การตัดจาหน่ายลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญ
จะนาไปลดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและหนี้ สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่ วนของรายได้อื่น สาหรับในปี 2556 2555 และ 2554 บริ ษทั
ตัดหนี้สูญเป็ นจานวน 33.44 ล้านบาท 32.85 ล้านบาท และ 32.68 ล้านบาท ตามลาดับ
จากตารางข้างต้น ลูกหนี้หลังจากหักดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในปี 2556 2555 และ 2554 นั้น ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
ปกติที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 งวดรวมจานวนเงิน 26,191.78 บาท 18,573.04 ล้านบาท และ 11,889.27 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 96.37 97.69 และ 96.23 ของลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อรวมตามลาดับ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ที่
ผ่านมายังคงอยูใ่ นระดับปกติทวั่ ไป
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : บาท)

ปี 2556
ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 3-6 งวด
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสั ญญาเช่ า
การเงิน รอตัดบัญชี
232,606,435
2,518,946
2,217,898
5,107,571
242,450,850

อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

95.94%
1.04%
0.91%
2.11%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
13,582,120
1%
203,661
1%
49,674
2%
3,356,057
20%
17,191,512

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ

135,821
2,037
993
671,211
810,062
(หน่วย : บาท)

ปี 2555
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

อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

92.57%
2.43%
5.00%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
14,788,161
1%
801,805
1%
924,725
2%
16,514,691

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ

147,882
8,018
18,494
174,394
(หน่วย : บาท)

ปี 2554
ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด

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

อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

98.59%
1.41%
1.41%
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ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
8,155,084
1%
375,243
1%
2%

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ

81,551
3,752
-

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
รวม

127,138,509

100.00%

8,530,327

85,303

ความเพียงพอของการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่คา้ งชาระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงิ นต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกิ นกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยไม่หักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ-กฎหมาย
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หกั หลักประกันเช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญส่ วนเกิ นเผื่อหนี้ ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ ตสิ นเชื่อโดย ณ สิ้ นปี 2556 2555 และ
2554 บริ ษทั มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จานวน 990.37 ล้านบาท 437.50 ล้านบาท และ466.29 ล้านบาท ตามลาดับ
และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 587.85 ล้านบาท 352.02 ล้านบาท และ 303.73 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2556 2555 และ 2554 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญร้อยละ 59.36 ร้อยละ 80.46 และร้อยละ 65.14 ของ
ยอดสิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามลาดับ ซึ่ง หากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ ที่เข้มงวด บริ ษทั เชื่อ
ว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพภายใต้การดาเนินงานโดยปกติของบริ ษทั
หนีส้ ินรวม

หนี้สินรวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

2556

2555

2554

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

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

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

10,231.64
2,567.42
7,497.79
166.43

บริ ษทั มีหนี้สินรวมปี 2556 2555 และ 2554 เป็ นจานวนเงิน 24,069.87 ล้านบาท 16,705.18 ล้านบาท และ 10,231.64
ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.09 จากปี 2555 หนี้ สินรวมในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.24
จากปี 2554 จะเห็นได้วา่ หนี้ สินรวมของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเกิดจากการจัดหาเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับ
การขยายตัวของสิ นเชื่อของบริ ษทั
ณ สิ้ นปี 2556 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น จานวน 7,007.20 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 1,662.00 ล้านบาท และหุน้ กูร้ ะยะยาวจานวน 14,760 ล้านบาท
หนี้ สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เจ้าหนี้ อื่น ค่าเบี้ ยประกันรถยนต์
ของลูกหนี้คา้ งจ่าย เงินโอนรอตัดบัญชี โดยปี 2556 หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีจานวน 640.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน
196.09 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.11
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี 2554 บริ ษทั มีจานวนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 2,139.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จานวน 842.48 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67.18 มาจากการเพิ่มทุนระหว่างปี จานวน 664.99 ล้านบาท (รวมส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น) กาไรประจาปี จานวน
193.55 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 และได้มีมติให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจากการจาหน่ายจานวน
467,356,772 หุ ้น โดยลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 1,809 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,809,706,480 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท) เป็ นเงิน 1,342 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
จานวน 1,342,349,708 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 107.39 ล้านบาท
ภาพรวมในปี 2555 บริ ษทั มีจานวนส่วนของผูถ้ ือหุน้ 2,509.31 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2554 จานวนประมาณ 387.16
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.24 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากกาไรประจาปี จานวนประมาณ 477.40 ล้านบาท และการจ่ายเงิ นปั นผล
จานวนประมาณ 107.39 ล้านบาท
เมื่ อ วัน ที่ 2 เมษายน 2556 ที่ ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีม ติ อ นุ ม ัติเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนจานวน 268.5
ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 268.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) จากเดิม 1,342.3 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,610.8 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,610,819,649 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับ
การจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีจานวนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,223.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวนประมาณ 713.97
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 28.45 มาจากกาไรประจาปี จานวน 754.24 ล้านบาท และการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดจานวน
40.27 ล้านบาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ จานวน 268.47 ล้านบาท
สภาพคล่ อง
2556
ล้ านบาท

2555
ล้ านบาท

2554
ล้ านบาท

(6,228.07)

(5,356.51)

(1,989.52)

(19.00)

28.89

3.00

6,252.07

5,485.23

1,988.17

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

5.00

157.61

1.65

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

182.82

177.82

20.21

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
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ในปี 2554 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ จานวน 1.62 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2553 ซึ่ งมีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ
จานวน 6.04 ล้านบาท จะพบว่า ในปี 2554 บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 1,989.52 ล้านบาท
จากการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้ อซึ่ งใกล้เคียงกับปี 2553 ที่มีกระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงานจานวน 2,093.11 ล้าน
บาท เนื่องจากการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อเช่นกัน
สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริ ษทั ในปี 2554 มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจานวน 1,988.17 ล้านบาท ซึ่ งได้มาจากการ
จัดหาเงินโดยการกูย้ มื และการเพิ่มทุนระหว่างปี ไม่แตกต่างจากปี 2553 ที่มีถา้ เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินซึ่ งมี
จานวน 2,121.00 ล้านบาท
ในปี 2555 บริ ษ ัท มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ จ านวน 157.61 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2554 ซึ่ ง มี กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ
จานวน 1.65 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2555 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ถูกใช้ไปในกิ จกรรมดาเนิ นงาน
จ านวน 5,356.51 ล้า นบาท จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ และมี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ม าในกิ จ กรรมจัด หาเงิ น จ านวน
5,485.23 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการจัดหาเงินโดยการกูย้ มื เนื่องจากรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อเช่นกัน
ในปี 2556 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 5.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 ซึ่ งมี
เงิ นสด จานวน 177.82 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2556 บริ ษทั มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ถูกใช้ไปในกิ จกรรม
ดาเนินงานจานวน 6,228.07 ล้านบาท จากการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้อ
สาหรับกิ จกรรมการจัดหาเงิ นของบริ ษทั ในปี 2556 มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจานวน 6,252.07 ล้านบาท ได้มาจากการ
จัดหาเงินโดยการกูย้ มื เพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั แล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของ
บริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจ
มีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่ เป็ นชุดเดี ยวกันกับที่ บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการและ
กรรมการบริ หาร

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

นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

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

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ

--------------------------------
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
1. นายวิรัÉนê Äินàระèินèร
ประธานกรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 28 กรกฎาÄม 2545

อายุ
(àâ)

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

54 - ปริÅÅาÇท สาÉาการÑลาด City University, USA
- ปริÅÅาÑรี สาÉาการเงิน Seattle University, USA
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP และ DCP รáàน40/2004
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

3,360,000
รอÜละ
0.21

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2545 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
2546 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ /
กรรมการ

ÄÅ่อบริษัท
บริษัท บานรéอÄการèเดน จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)

- ประกาÖนีÜบัÑร หลักสูÑรผูบริหารระดับสูง
สâาบันãิทÜาการÑลาดทáน (ãÑท.) รáนà ที่ 16
ประจําปå 2556
2. นายเจริëÇุข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 28 กรกฎาÄม 2545

76 - ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 19/2004
และ DCP รáàน 53/2005
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

58,939,546
รอÜละ
3.66

- ประกาÖนีÜบัÑร การจัดการสมัÜêหมà
ÄëะíาëิชÜèÖาสÑรèและการบัÅชี
จáìาลงกรëèมหาãิทÜาลัÜ

äมàมี

2548 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
2544 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
2532 - ปçจจáบัน กรรมการ

- ประกาÖนีÜบัÑรการíัîนาผูบริหาร
ÄëะíาëิชÜèÖาสÑรèและการบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè

2516 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

บริษัท ซิÑีïแมนชั่น บางหãา
จํากัด
บริษัท เจริÅสáÉíñชผล จํากัด
บริษัท เรีÜลÑีïแอนดèíรéอíเíอÑีï
แมนเนจเมนทè จํากัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เจริÅสáÉเóสัช òáàนชิã
จํากัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

3. นายíกวิท รุÑÖวัäนíÇìณ
กรรมการและ
กรรมการผูจัดการ
ประธานÄëะกรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 28 กรกฎาÄม 2545

53 - ปริÅÅาÇท สาÉาบริหารธáรกิจ
Southeastern University, USA

4. นายวุäิÄัย ÇุระรัÉนêÄัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 24 กรกฎาÄม 2549

51 - ปริÅÅาÇท บริหารธáรกิจมหาบัëôิÑ
มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè

- ปริÅÅาÑรี ÖิลปÖาสÑรèบัëôิÑ สาÉารัöÖาสÑรè
มหาãิทÜาลัÜรามÄําแหง

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
6,371,574
รอÜละ
0.40

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

ÄÅ่อบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
2545 - ปçจจáบัน ประธานÄëะกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
2532 - ปçจจáบัน กรรมการผูจัดการ

- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 19/2004
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ
äมàมี

äมàมี

- ปริÅÅาÑรี การบัÅชี เกีÜรÑินิÜมอันดับ1
มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè
- ปริÅÅาÑรี เÖรษöÖาสÑรèบัëôิÑ
มหาãิทÜาลัÜรามÄําแหง
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 60/2006
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DCP รáàน 173
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

2549 - ปçจจáบัน กรรมการและ
กรรมการบริหาร
2554 - ปçจจáบัน ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
สาÜงานãิเÄราะหèÄãามเสี่Üง
เÄรดิÑ 2
2552 - 2553 ผูชàãÜกรรมการผูจดั การêหÅà
อาãáÇส สาÜงานบริหารเÄรดิÑ
2550 - 2551 ผูชàãÜกรรมการผูจดั การêหÅà
สาÜงานบริหารเÄรดิÑ
2547 - 2550 ผูชàãÜกรรมการผูจดั การêหÅà
สาÜงานธáรกิจÉนาดกลาง

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
ธนาÄาร ธนชาÑ จํากัด (มหาชน)

บมจ. ธ.นÄรหลãงäทÜ
บมจ. ธ. นÄรหลãงäทÜ
บมจ. ธ. นÄรหลãงäทÜ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
5. นายอนุวัÉิรê เหลÅอÖทวีกุล
กรรมการและ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ÄàาÑอบแทน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 10 íõÖจิกาÜน 2553

6. นายอนุÄาÉิ ดีàระเÇริî
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 10 íõÖจิกาÜน 2553

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

51 - ปริÅÅาÇท บริหารธáรกิจมหาบัëôิÑ
มหาãิทÜาลัÜรังสิÑ

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
äมàมี

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

- ปริÅÅาÑรี ãิทÜาÖาสÑรบัëôิÑ (สาÉาบัÅชี)
มหาãิทÜาลัÜเกษÑรÖาสÑรè

ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2555 - ปçจจáบัน กรรมการสรรหาและกําหนด
ÄàาÑอบแทน
2553 - ปçจจáบัน กรรมการ
2553
กรรมการ
2552 - ปçจจáบัน รองกรรมการผูจดั การ และ
Chief Financial Officer
2550 - 2552 กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผูจดั การ

- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DCP รáàน 24/2002
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

53 - ปริÅÅาÇท บริหารธáรกิจมหาบัëôิÑ
มหาãิทÜาลัÜเทÄÇนÇลÜีมหานÄร

àระÇบการณêทําÖาน

äมàมี

äมàมี

- ปริÅÅาÑรี เÖรษöÖาสÑรบัëôิÑ สาÉาการÄลัง
มหาãิทÜาลัÜรามÄําแหง
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 89/2011
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

2556 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
2553 - ปçจจáบัน ผูอํานãÜการอาãáÇส
úùาÜการÑลาดเชàาซñïอและ
สินเชñ่อ Auto Dealer
2553 - ปçจจáบัน กรรมการ
2553 - ปçจจáบัน
2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ÄÅ่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บมจ. ธ. นÄรหลãงäทÜ
ธนาÄาร ธนชาÑ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทáนธนชาÑ จํากัด
(มหาชน)
สมาÄมธáรกิจเชàาซñïอäทÜ
ธนาÄาร ธนชาÑ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท ทีลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท ธนชาÑกรáûปลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท สินเÄหการ จํากัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
7. นายàระèันธê อนุèÖษêอÖอาจ
กรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 10 íõÖจิกาÜน 2553

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

51 - ปริÅÅาÇท íัîนบริหารÖาสÑรèมหาบันôิÑ
สâาบันบัëôิÑíัîนบริหารÖาสÑรè (NIDA)

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
äมàมี

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

- ปริÅÅาÑรี บริหารธáรกิจบัëôิÑ (การÑลาด)
มหาãิทÜาลัÜสáÇÉทัÜธรรมาธิราช
- ปริÅÅาÑรี ãิทÜาÖาสÑรèบัëôิÑ (ÄëิÑÖาสÑรè)
สâาบันเทÄÇนÇลÜีíระจอมเกลาธนบáรี

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2553 - ปçจจáบัน กรรมการและ
กรรมการบริหาร
2553 - ปçจจáบัน ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
2544 - 2553 ผูอํานãÜการอาãáÇส
สาÜงานíัîนาผลิÑóัëôè
ธนาÄารและอิเลéกทรอนิกสè
2541 - 2544 ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ

- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DCP รáàน 173
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ
8. ดร.çกล นันธิราìากร
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการÑรãจสอบ
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 28 กรกฎาÄม 2545

68 - ปริÅÅาเอก สาÉาบัÅชี, MIS, เÖรษöÖาสÑรè
University of Arkansas, USA
- ปริÅÅาÇท สาÉาการจัดการ (Quantitative
Analysis) Northern Louisiana U., USA

247,336
รอÜละ
0.02

äมàมี

- ปริÅÅาÑรี สาÉาการเงิน
West Liberty State, USA
- ประกาÖนีÜบัÑร สาÉาการเงินการธนาÄาร
มหาãิทÜาลัÜหอการÄาäทÜ
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 8/2004
และ ACP รáàน 8/2005
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

2545 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการÑรãจสอบ
ปçจจáบัน
ปçจจáบัน
ปçจจáบัน

ÄÅ่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
ธนาÄาร ธนชาÑ จํากัด (มหาชน)
ธนาÄาร ธนชาÑ จํากัด (มหาชน)

BNP Paribas Peregrine
Securities Public Company
Limited

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
Äëะกรรมการบริหาร
มหาãิทÜาลัÜหอการÄาäทÜ
Äëบดี ÄëะบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜหอการÄาäทÜ
อาจารÜèíเิ Öษ Äëะบริหารธáรกิจ สâาบันบัëôิÑíัîนบริหารÖาสÑรè

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
9. นายÇุรèล ÇÉิมานนทê
กรรมการอิสระและ
กรรมการÑรãจสอบ
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 28 กรกฎาÄม 2545

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

53 - ปริÅÅาÇท สาÉาธáรกิจ
Webster University, U.S.A
- ปริÅÅาÇท สาÉากฎหมาÜ
Howard University, U.S.A

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
3,811,455
รอÜละ
0.24

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

- ปริÅÅาÇท สาÉากฎหมาÜ
Southern Methodist University , U.S.A

65 - ปริÅÅาÇท รัöประÖาสนÖาสÑรèมหาบัëôิÑ
จáìาลงกรëèมหาãิทÜาลัÜ

ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2533 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
Ñรãจสอบ
2545 - ปçจจáบัน กรรมการÑรãจสอบ
2554 - ปçจจáบัน กรรมการÑรãจสอบ
2554 - ปçจจáบัน กรรมการ
2554 - ปçจจáบัน กรรมการ
2554 - ปçจจáบัน กรรมการ
2554 - ปçจจáบัน กรรมการ

- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP และ
DCP รáàน 40/2004
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ
10. นายวราวุธ วราìรณê
กรรมการอิสระและ
กรรมการÑรãจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ÄàาÑอบแทน
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 14 ธันãาÄม 2552

àระÇบการณêทําÖาน

2555 - ปçจจáบัน กรรมการ
äมàมี

äมàมี

- ปริÅÅาÑรี นิÑิÖาสÑรèบัëôิÑ
มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน82/2010
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

2555 - ปçจจáบัน กรรมการสรรหาและ
กําหนดÄàาÑอบแทน
2552 - ปçจจáบัน กรรมการÑรãจสอบ
2548 - 2551 ที่ปร°กษาดาน
ประสิทธิóาí
2546 - 2547 รองอธิบดี

ÄÅ่อบริษัท
บริษัท บานรéอÄการèเดน จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอéนÜูäอ อินเÑอรèเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท ทรานซัน (ประเทÖäทÜ) จํากัด
บริษัท ü†าêสหาดงาม จํากัด
บริษัท ทรานซัน Çòลดิïงสè (ประเทÖ
äทÜ) จํากัด
บริษัท เอส แอนดè มานนทè จํากัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
กรมที่ดิน กระทรãงมหาดäทÜ
กรมที่ดิน กระทรãงมหาดäทÜ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
11. นายÇุวิทยê อรุณานนทêÄัย
กรรมการอิสระและ
กรรมการÑรãจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดÄàาÑอบแทน
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 22 กáมóาíันธè 2554

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

65 - Bachelor of Art, Louisiana Tech University,
USA
- Program for Management Development,
(PMD 1985) Harvard Business School
Harvard University, USA.

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
100,000
รอÜละ
0.01

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

- หลักสูÑรประกาÖนีÜบัÑร
Director Certification Program(DCP) 14/2002
Director Diploma Examination (Fellow
Member)
Audit Committee Program(ACP) 4/2005
Quality Financial Reporting 2/2006
Thai Institute Of Directors(IOD)
CMA 8, Capital Market Academy,SET

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2555 - ปçจจáบัน กรรมการÑรãจสอบ
2555 - ปçจจáบัน ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ÄàาÑอบแทน
2554 - ปçจจáบัน กรรมการ
2528 - ปçจจáบัน กรรมการ

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท นïําÑาลราชบáรี จํากัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
12. ผã.แนÑÖนอย éจอÑอนนอม
กรรมการอิสระและ
กรรมการÑรãจสอบ
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ 8 íõÖจิกาÜน 2553

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

71 - ปริÅÅาÇท การบริหารธáรกิจ สาÉาการบัÅชี
University of Detroit, USA

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
äมàมี

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

- ปริÅÅาÑรี การบัÅชีบัëôิÑและíาëิชÜÖาสÑรè
บัëôิÑ มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม DAP รáàน 73/2008,
DCP รáàน 121/2009,ACP รáàน 34/2011,
MIA รáàน 10/2011, MFM รáàน 5/2011,
MIR รáàน 11/2011 และ MFR รáàน 15/2012
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

2556 - ปçจจáบัน ประธานÄëะกรรมการ
จรรÜาบรรë
2555 - ปçจจáบัน รองอธิการบดีúùาÜบริหาร
2553 - ปçจจáบัน กรรมการและ
กรรมการÑรãจสอบ
2553 - 2556 Äëะกรรมการ
จรรÜาบรรë
2550 - ปçจจáบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการÑรãจสอบ
2547 - 2553 Äëะอนáกรรมการ
íิจารëาÄáëสมบัÑิ Éอง
ผูÉอÉ°ïนทะเบีÜนเป¢น
ผูสอบบัÅชีรับอนáÅาÑ
2547 - 2553 ÄëะกรรมการการÖ°กษา
และเทÄÇนÇลÜีการบัÅชี
2545 - 2554 Äëบดี ÄëะบัÅชี

ÄÅ่อบริษัท
สóาãิชาชีíบัÅชีêนíระบรมราชูปâัมóè
มหาãิทÜาลัÜหอการÄาäทÜ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
สóาãิชาชีíบัÅชีêนíระบรมราชูปâัมóè
บริษัท íรีเมีÜรèมารèเกéÑÑิïง จํากัด
(มหาชน)
สóาãิชาชีíบัÅชีêนíระบรมราชูปâัมóè

สóาãิชาชีíบัÅชีêนíระบรมราชูปâัมóè
มหาãิทÜาลัÜหอการÄาäทÜ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

13. นายคมÇันÉê บุëยอยหยัด
รองกรรมการผูจัดการ
สาÜงานการÑลาด

49 - ปริÅÅาÑรี บริหารธáรกิจ
สาÉาการจัดการอáÑสาหกรรม
มหาãิทÜาลัÜสÜาม

14. นายบุëÄู วÖãêìักดี
ผูชàãÜกรรมการผูจดั การอาãáÇส
สาÜงานบัÅชีและการเงิน

- ประกาÖนีÜบัÑรการíัîนาผูบริหาร
ÄëะíาëิชÜèÖาสÑรèและการบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜธรรมÖาสÑรè
39 - ปริÅÅาÇท บริหารธáรกิจ
สาÉาการบัÅชีเíñ่อการãางแผนและÄãบÄáม
มหาãิทÜาลัÜเกษÑรÖาสÑรè

äมàมี

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

äมàมี

äมàมี

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)

- ปริÅÅาÑรี สาÉาบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜเกษÑรÖาสÑรè

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

ÄÅ่อบริษัท

2552 - ปçจจáบัน รองกรรมการผูจดั การ
สาÜงานการÑลาด
2545 - 2551 ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
สาÜงานดานสินเชñ่อ
2540 - 2545 หัãหนาúùาÜสินเชñ่อ

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

2554 - ปçจจáบัน ผูชàãÜกรรมการผูจดั การอาãáÇส
สาÜงานบัÅชีและการเงิน
2547 - 2554 ผูอํานãÜการúùาÜบัÅชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บานรéอÄการèเดน จํากัด
(มหาชน)
บริษัท บานรéอÄการèเดน จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ลิïงÄèเลเทอรèส
(ประเทÖäทÜ) จํากัด

2546 - 2547

ผูจดั การúùาÜบัÅชีและการเงิน

2543 - 2546

ผูชàãÜผูจดั การ
úùาÜบัÅชีและการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ÄÅ่อ – นามÇกุล /
ÉําแหนÑÖ /
วันที่ÜดรับแÉÑÖÉัáÖ
15. นายèลèีรê ãักยìาèวิÄานนทê
ผูชàãÜกรรมการผูจ ัดการ
สาÜงานÑรãจสอบและÑิดÑาม
เลขานุการบริษัท

16. นายÇุดÄัย วิริยะลัèìะ
ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
สาÜงานการเงิน
17. นาÖจิÉรี ãรีบัëยรานนทê
ผูจดั การúùาÜการเงิน
18. นาÖÇาวอัëÄัë ÇีÇม
ผูจดั การúùาÜบัÅชี

อายุ
(àâ)

เอกสารแนบ 1

คุณวุäิการãåกษา / àระวัÉิการอบรม

44 - ปริÅÅาÇท สาÉาการจัดการทั่ãäป
ãิทÜาลัÜการจัดการ มหาãิทÜาลัÜมหิดล
- ปริÅÅาÑรี สาÉาการÑลาด
มหาãิทÜาลัÜอัสสัมชัÅ
- ประกาÖนีÜบัÑรการอบรม CSP รáàน 20/2006
และ EMT รáàน 5/2006
สมาÄมสàงเสริมสâาบันกรรมการบริษัทäทÜ
55 - ÖิลปÖาสÑรèบัëôิÑ สาÉารัöÖาสÑรè
มหาãิทÜาลัÜรามÄําแหง

ÇัดÇÑวน
การçÅอหุน
éนบริษัท
(%)
5,742,086
รอÜละ
0.36

ความÇัมèันธê
ทาÖครอบครัว
ระหวÑาÖ
กรรมการและ
ผูบริหาร
äมàมี

àระÇบการณêทําÖาน
ÄÑวÖเวลา

ÉําแหนÑÖ

ÄÅ่อบริษัท

2545 - ปçจจáบัน ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
สาÜงานÑรãจสอบและÑิดÑาม
2556 - ปçจจáบัน เลÉานáการบริษัท

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

äมàมี

äมàมี

2534 - ปçจจáบัน ผูชàãÜกรรมการผูจดั การ
สาÜงานการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)

45 - ปริÅÅาÑรี บริหารธáรกิจ สาÉาการบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜรามÄําแหง

äมàมี

äมàมี

2542 - ปçจจáบัน ผูจดั การúùาÜการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)

37 - ปริÅÅาÑรี บริหารธáรกิจ สาÉาการบัÅชี
มหาãิทÜาลัÜสáÇÉทัÜธรรมาธิราช

äมàมี

äมàมี

2555 - ปçจจáบัน ผูจดั การúùาÜบัÅชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เอéน.ซี.ซี. อิมเมจ จํากัด

2553 - 2555

- ปริÅÅÅาÑรี สาÉาการเงิน
มหาãิทÜาลัÜเทÄÇนÇลÜีราชมงÄลธัÅบáรี

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9

ผูช àãÜผูจ ัดการúùาÜบัÅชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่ อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

ตาแหน่ งปัจจุบัน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานตรวจสอบ

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Science (M.S.), (Accounting)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูต้ รวจสอบบัญชี (CPA)
ประสบการณ์ ทางาน
2554 - 2554
2550 - 2554
2548 - 2550

FSVP, ผูจ้ ดั การบริ หารงานอานวยกลาง
FSVP, ผูจ้ ดั การสายบริ หารงานตรวจสอบ
Citigroup Business Head & Quality Director

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย

ประวัตกิ ารอบรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 171/2556
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่ น 6/2556
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- การบริ หารความเสี่ ยงแบบครบวงจร รุ่ น 10/2553
Thai Listed Companies Association
- 2012 TLCA Annual Risk Management Conference
The Institute of Internal Auditors of Thailand
- Audit Change from Internal Auditor to Consultant
- Audit Committee Effectiveness Seminar
- 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference
The Institute of Internal Auditors
- 2008 Internal Audit International Conference
Berkeley-Nanyang, Singapore-USA
- 2010 Berkeley-Nanyang Advanced Management Program
The Asia Business Forum
- Detecting &Preventing Corporate Fraud
- Strategic Change Management
PacRim Group
- LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program รุ่ น 1/2556

เอกสารแนบ 3

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4

