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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยมขององค์ กร
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การสิ นเชื่อ โดยเฉพาะรถมือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิ ชย์และรถเฉพาะกิจอื่น ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจต่อผูถ้ ือหุน้
ดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ได้ผลการดําเนิ นงานและ
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
ค่ านิยมขององค์ กร
เพื่อให้องค์กรบรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
กลุ่มธนชาต บริ ษทั จึงได้ค่านิ ยมขององค์กร หรื อ C3 SIP (ซี สามสิ บ) เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริ ษทั ได้เข้าใจและนําไป
ปฏิ บตั ิ ค่านิ ยมขององค์กร คือ ความเชื่ อและความมุ่งมัน่ ของพนักงานแต่ละคน ซึ่ งแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมในระหว่าง
การปฏิบตั ิงานและการให้บริ การลูกค้า ได้แก่
Customer Focus : เราจะให้ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริ การที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Collaboration : เราจะร่ วมมือร่ วมใจทํางานกันเป็ นทีม
Commitment : เราจะมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน
Spirit
: เราจะมุ่งมัน่ ทุ่มเท ในการทํางาน
Integrity
: เราจะยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่ งใส และต่อต้านการคอร์รัปชัน่
Professional
: เราจะต้องมีความรู ้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
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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
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
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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

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

ปี 2557
เมษายน

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื่อครอบคลุมทัว่ ประเทศอีก 1 สาขาที่จงั หวัดอุดรธานี

สิ งหาคม

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื่อครอบคลุมทัว่ ประเทศอีก 1 สาขาที่จงั หวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่

ธันวาคม

บริ ษทั ได้เปิ ดสาขาเพื่อครอบคลุมทัว่ ประเทศอีก 1 สาขาที่จงั หวัดนครสวรรค์
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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 มีการออกหุ น้ 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 เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท

ปี 2548
เมษายน

เม.ย.-พ.ค.

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
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
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ตุลาคม

ปี 2549
มกราคม

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
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”)

กุมภาพันธ์

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 และผลการตรวจสอบทรั พย์สิน
ของบริ ษทั โดย ธ.นครหลวงไทย

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)
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(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 และทําให้ทุนจดทะเบี ยนชําระแล้ว
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 มูลค่าหุน้ 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
ปี 2554
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
เมษายน
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 มีการออกหุ น้ 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
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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

ปี 2557
เมษายน

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ได้อนุ มตั ิการ
เพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ มจํานวน 1,610,819,597 บาท เป็ นทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 2,013,524,496 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน 402,704,899 หุ ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรั บการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั คิดเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตรา 4 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล ใน
กรณี ที่หุ้นสามัญที่ เกิ ดจากการจ่ายเงิ นปั นผลคํานวณได้ออกมาเป็ นเศษของหุ ้น บริ ษทั จะจ่ายเงิ น
ปั นผลในส่วนของเศษหุน้ นี้เป็ นเงินให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากการจ่ายหุน้ ปั นผลในครั้งนี้ ทําให้บริ ษทั มีทุน
ชําระแล้วจํานวน 2,013,522,778 บาท (หุ ้นสามัญ 2,013,522,778 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท)
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
ประเภทไม่ด้อยสิ ทธิ ไม่ มีห ลักประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้น กู้ อายุ 3 ปี 9 วัน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 4.25 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มูลค่า 200 ล้านบาท
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 ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดื อน 28 วัน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2560 มูลค่า 80 ล้านบาท
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2557
พฤษภาคม

บริ ษทั มี การออกหุ ้นกู้เสนอขายในกรณี ทั่วไปแก่ ประชาชน เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุ ผูถ้ ื อ ประเภทไม่
ด้อยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ครบกําหนด
ไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 มูลค่า 2,000 ล้านบาท
บริ ษ ัท มี ก ารออกหุ ้นกู้เ สนอขายในวงจํา กัด ต่ อ ผูล้ งทุ น ไม่เ กิ น 10 ราย เป็ นหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ผูถ้ ื อ
ประเภทไม่ด้อยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ อายุ 3 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 4.25 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 210 ล้านบาท

กรกฎาคม

บริ ษ ัท มี ก ารออกหุ ้นกู้เ สนอขายในวงจํา กัด ต่ อ ผูล้ งทุ น ไม่เ กิ น 10 ราย เป็ นหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ผูถ้ ื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.22 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 150 ล้านบาท

กันยายน

บริ ษ ัท มี ก ารออกหุ ้นกู้เ สนอขายในวงจํา กัด ต่ อ ผูล้ งทุ น ไม่เ กิ น 10 ราย เป็ นหุ ้น กู้ช นิ ด ระบุ ผูถ้ ื อ
ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ อายุ 2 ปี 10 เดื อน อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 4.10 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 300 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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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จํากัด (มหาชน) ในปี 2557 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 ไซด์ ขนาดใหญ่
( 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 2555 2556 และ 2557
รายได้
1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
- รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
2. รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
3. รายได้อื่น
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ
- รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชําระ
- หนี้สูญได้รับคืน
- รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน
- รายได้อื่น*
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2555
ล้ านบาท
%

ปี 2556
ล้ านบาท
%

ปี 2557
ล้ านบาท
%

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

439.92
1,938.04

15.97
70.38

2,377.96
19.33

86.35
0.70

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

122.53
75.15
5.34
74.59
79.03
356.64

4.45
2.73
0.19
2.71
2.87
12.95

2,753.93

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
2557 บริ ษทั ให้สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์มือสองคิดเป็ นประมาณร้อยละ 55 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2557
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*

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

2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

3,211.46
8,291.93
11,503.39

27.92
72.08
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

71.06
44.04
613.84
75.77
1,278.25
13.00
5,905.26
5.20
3,454.65
0.00
42.32
0.00
11,503.39

0.62
0.38
5.34
0.66
11.11
0.11
51.33
0.05
30.03
0.00
0.37
0.00
100.00

หมายเหตุ : * ไม่รวมดอกผลและภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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2.2 ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่ งขัน
สําหรับในปี 2557 อุตสาหกรรมสิ นเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตที่นอ้ ยลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี ที่ผา่ นๆมา แต่การแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อยังคงรุ นแรงต่อเนื่ อง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิ ชย์ รวมถึงกิจการ
ลิสซิ่งและเช่าซื้ อของผูผ้ ลิตและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ มุ่งเน้นการทําตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถ
มื อสอง ทําให้ผูป้ ระกอบการบางรายมี การปรั บตัวและขยายสัดส่ วนไปยังการให้สิน เชื่ อสํา หรั บรถยนต์มื อสองมากขึ้ 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 2557 บริ ษทั มีสัดส่ วนการให้สินเชื่ อรถยนต์ส่วนบุคคลต่อรถยนต์เพื่อการ
พาณิ ชย์คิดเป็ นร้อยละ 28 ต่อร้อยละ 72
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 2557 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. สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั 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 จะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิม่ จากอัตราปกติ
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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 การด้ านสิ 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
หากมียอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น 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
2550*
1) รถยนต์นงั่
169,559
2) รถยนต์เชิงพาณิ ชย์ 461,692
รวม
631,251

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

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

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

2554**
541,681
293,635
835,316

2555*
2556*
669,725 631,221
759,412 699,447
1,429,137 1,330,668

2557*
369,839
511,993
881,832

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

ตามตารางข้างต้น ในปี 2557 กลุ่มบริ ษทั รถยนต์มียอดจําหน่ายรถยนต์นงั่ ใหม่ในประเทศโดยรวมประมาณ 881,832
คัน ในขณะที่ยอดจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์อยูท่ ี่ 511,993 คัน ลดลงจากปี ก่อน 26.80% จากสถานการณ์ทางการเมือง
ในช่ วงต้นปี ที่ ผ่านมาจะส่ งผลกระทบทางจิ ตวิทยาในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า ประกอบกับสภาพเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัว
ต่อเนื่อง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวในระดับตํ่า ส่ งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรื อนระมัดระวังเรื่ องการลงทุนและ
การใช้จ่าย ตลอดจนการปรับเข้าสู่สมดุลตามสภาวะปกติของตลาดรถยนต์หลังสิ้ นสุ ดโครงการรถยนต์คนั แรก ทั้งนี้ คาดการณ์
ว่าในช่วง 1 - 2 ปี ข้างหน้า อุตสาหกรรมรถยนต์ยงั คงจะขยายตัวเล็กน้อย เป็ นช่วงปรับฐานเพื่อกลับเข้าสู่ สภาวะปกติของตลาด
ควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่ มฟื้ นตัว ขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเป็ นสําคัญ
ตารางเปรียบเทียบเงินให้ ก้ ยู มื แยกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ แต่ ละไตรมาส จนถึงเดือนธันวาคม 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
อุปโภคบริ โภคส่วนบุคคล
1) การซื้อที่ดินเปล่า เพื่อสร้าง
สิ่ งปลูกสร้างอื่นๆ
2) การซื้อหรือเช่ าซื้อรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์

ม.ค. - มี.ค.57

เม.ย. - มิ.ย.57

ก.ค. - ก.ย.57

ต.ค. - ธ.ค.57

2,926

2,530

2,679

2,933

890,239

883,435

872,880

859,504

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

หากพิจารณาตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ตามตารางข้างต้น จะเห็น
ว่า ตัวเลขสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธุรกิจเงินทุนในประเทศมีการขยายตัวที่ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผา่ นมาซึ่งสอดคล้องตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้น
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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 2555 2556 และ 2557 มีดงั นี้
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื ระยะสั้น*
หุน้ กูร้ ะยะยาว***
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม

2557
จานวนเงิน สั ดส่ วน (%)
3,879.05
14.23
7,055.53
15,700.00
624.79
23,380.32
27,259.37

25.88
57.59
2.29
85.77
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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

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

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 ธันวาคม2557 มี
จํานวนรวม 23,380.32 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
เงินกูย้ มื สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวนรวม 23,380.32 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
กาหนดชาระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
8,555.53
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
6,124.79
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
6,700.00
เกินกว่า 3 ปี
2,000.00
รวม
23,380.32
เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่รวมลูกหนี้ที่คา้ งชําระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี 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
11,564.51
9,297.44
6,002.62
3,197.54
30,062.11
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สั ญญาเช่ าการเงิน
95.00
68.51
57.19
54.15
274.85

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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริ ษทั มีหนี้ เงินกูท้ ี่ครบกําหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้
ระยะสั้น) จํานวน 8,555.53 ล้านบาท และมีหนี้ ระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระคืนเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิ น 2 ปี จํานวน 6,124.79
ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับค่างวดที่ถึงกําหนดชําระของลูกหนี้ ภายใน 1 ปี จํานวน 11,659.51 ล้านบาท และค่างวด
ที่ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี จํานวน 9,365.95 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการชําระหนี้ของลูกหนี้ 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
ผูค้ า้ รถยนต์เบือ้ งต้น
เจ้าหน้าทีส่ ินเชื่อ
ปฏิเ สธ

ผูช้ ่ วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานด้านสินเชื่อ

เสนอผู้ค้ารถยนต์
และภาพรวมสินค้า

ปฏิเ สธ

ตรวจสอบคุ ณภาพของ
ผูค้ ้ารถยนต์ แ ละสินค้า

เสนออนุ มตั ิ

กรรมการผู้จดั การ

2. ขันตอนพิ
้
จารณาเบืองต้
้ น
ผูค้ ้ารถยนต์ ทผ่ี ่านอนุ มตั ิ

องค์กรและบริษัทต่างๆ

บุค คลทีต่ ดิ ต่อ โดยตรง

มีค วามประสงค์ ทาเ ช่าซื้อ

เจ้าหน้าทีส่ ินเชื่อ

จ่ ายเช็คชาระค่ าสินค้า
(และราคา commision)

รวบรวมเ อกสารและวิ เ คราะห์เ บือ้ งต้น

3. ขันตอนการพิ
้
จารณาคุณสมบัติ
และคัดเลือกลูกค้า

แผนกวิเคราะห์เครดิต
และตรวจสอบ

4. ขันตอนการอนุ
้
มตั สิ นิ เชือ่

พิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อ

ปฏิเ สธ

ผ่านตามเ กณฑ์

อนุ มตั ิ

5. ขันตอนหลั
้
งผ่านกระบวนการ
อนุมตั สิ นิ เชือ่

ผ่านกระบวนการสินเชื่อ

1. ประเมินค่ าใช้จ่ าย
2. ป้อ นข้อ มูล เข้าระบบcomputer ออกเลขสัญญา

บริษทั ประกันภัย

สินเชื่อ แจ้ ง

แจ้ งออกเช็คเช่ าซื้อ ให้
เจ้ าของกรรมสิ ทธิ ์

แผนกการเงิน
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บเงิน

6. ขันตอนการช
้
าระเงินของลูกค้า

แผนกสัญญาประกันภัย
1. ออกหนังสือ สัญ ญาเช่าซื้อ
2. บริก ารต่อ ประกันภัย ตลอดอายุ
3. บริก ารเรือ่ งเกี่ย วกับทะเบีย นรถ

ลู ก ค้าได้รบั อนุม ัติ
ชาระค่างวดและบริการต่าง ๆ

7. ขันตอนการควบคุ
้
มลูกหนี้
ตามระเบียบ สคบ.

ลู ก ค้าโอนกรรมสิทธิ
ลู ก ค้าชาระปกติ

ลู ก ค้าผิดนัด ชาระ

ชาระเงินครบ

ค้าง 1 - 3 งวด

แผนกติดตาม

แจ้งโอนกรรมสิทธิ
จัด ทาบันทึก ประวัติ

ชาระค่างวด

ค้างเกิน 3 งวด

แผนกเร่งรัด หนีสิ้ น
และกฎหมาย

8. ขันตอนการประมู
้
ล
ทรัพย์สนิ ที่ยดึ ได้

ชาระค่างวด
ฟ้อ งร้อ งคดีแ พ่งและอาญา(กรณีจาเป็ น)
บังคับคดีแ ละดาเนินการยึด ทรัพย์
จั ด ทา BLACK LIST ภายใน

ประมูล ทรัพย์ส ิน
โอนกรรมสิทธิ

ผูท้ ช่ี นะการประมูล

การปฏิบตั ิงานปกติ

ลู ก ค้าโอนกรรมสิทธิ

การปฏิเ สธ

ลู ก ค้าผิด นัดชาระ

การปฏิบตั ิงานทีม่ เี งินเ ข้าเกี่ย วข้อ ง
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ทาการสืบทรัพย์ ต่อ
ในกรณีหกั หนี้ส ิ นไม่พอ

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 ณภาพรถยนต์ 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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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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 ใหม่ๆ จะได้อายุการผ่อนในระยะยาวกว่ารถปี เก่าๆ
4) ขั้นตอนการอนุมตั สิ ินเชื่อ
ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้
วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่ อคัน
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่ อ หรื อผูจ้ ดั การสาขา ลงนามในเอกสาร
ที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จัด การสายงานควบคุ ม สิ น เชื่ อ หรื อ
รองกรรมการผูจ้ ัด การกลุ่ ม งานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผูช้ ่ ว ยกรรมการผูจ้ ัด การสายงานควบคุ ม สิ น เชื่ อ ร่ ว มกับ
รองกรรมการผูจ้ ัด การกลุ่ ม งานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
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วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่ อคัน
ไม่เกิน 20,000,000 บาท

ไม่เกิน 30,000,000 บาท

ไม่เกิน 30,000,000 บาท
ไม่เกิน 40,000,000 บาท
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
ไม่จาํ กัดวงเงิน

ผู้มอี านาจอนุมตั ิ
กรรมการผูจ้ ดั การ ลงนามในเอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จัด การสายงานควบคุ ม สิ น เชื่ อ หรื อ
รองกรรมการผู ้จั ด การกลุ่ ม งานธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ร่ วมกั บ
กรรมการผูจ้ ดั การ ลงนามในเอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ประธานกรรมการ ลงนามในเอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจาก
ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
กรรมการผูจ้ ัดการ ร่ วมกับ ประธานกรรมการ ลงนามใน
เอกสารที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริ หาร อนุมตั ิเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบ
จากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบ
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 อในกรณี 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 2557 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี
เท่ากับ 183,129 บาท ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีนโยบายลงทุนเพิม่ ในกองทุนดังกล่าว
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั มีรายได้หลักจากดอกเบี้ ยรับจากการปล่อยสิ นเชื่ อ โดยจะเป็ นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed
Rate) ในขณะที่ ตน้ ทุนการกูย้ ืมของบริ ษทั บางส่ วนมาจากเงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงินที่ มีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float
Rate) ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากอัตราดอกเบี้ยเงิ 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 ยงโดยการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้ 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 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการกูย้ ื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 วนเงิ นกูย้ ืมจากแหล่งต่าง ๆ ที่ มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลา
การให้สินเชื่ อให้มากขึ้ น ซึ่ งจะช่ วยลดความแตกต่างด้านระยะเวลาลง และสามารถบริ หารจัดการต้นทุ นทางการเงิ นให้
เหมาะสมมากขึ้น 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
สําหรับปี 2557 บริ ษทั ยังคงรักษาสัดส่ วนการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์ต่อไปให้อยูใ่ นระดับข้าง
ร้อยละ 65 - 70 ของมูลค่าลูกหนี้ของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ยังคงเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ องและ
จะให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ ยงที่ต่าํ กว่ารถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริ ษทั ยึดรถ
ประเภทนี้และทําการประมูลเพื่อขายสู่ สาธารณชน บริ ษทั จะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้ ) ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั
สามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงิ นใหญ่ที่มีตน้ ทุนการในดําเนิ นงานตํ่ากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
ให้กบั บริ ษทั ได้มากขึ้น
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3.4 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อทีไ่ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ความเสี่ ยงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสิ 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 ยงของลูกหนี้ต่อไป
3.5 ความเสี่ยงจากการปล่ อยสินเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์ มอื สอง
ธุรกิจหลักของบริ ษทั คือ การปล่อยสิ นเชื่อทั้งรถใหม่และรถมือสอง ซึ่ งบริ ษทั อาจประสบกับความเสี่ ยงในเรื่ องของ
ความผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสอง การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง รวมถึงการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา
ได้ต่าํ กว่ามูลค่าสิ นเชื่อคงเหลือ ซึ่งต้องนํามาประมูลขายตามสภาพ ซึ่ งราคาจะขึ้นอยูก่ บั อายุรถยนต์ สภาพ และความนิ ยมของ
รุ่ น และยีห่ อ้ รถยนต์น้ นั ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสดั ส่วนสิ นเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง คิดเป็ นประมาณร้อยละ 44
ของยอดลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้สญ
ั 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 จะมีผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคา
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 ที่ผา่ น ๆ มา และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในปี 2557 อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง ที่
เกิดจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา โดยให้มีการติดตามดูแลสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ องและใกล้ชิดเพื่อป้ องกันการค้างชําระค่างวด
อันจะนําไปสู่ กระบวนการยึดรถในที่ สุด และจะดําเนิ นการขายโดยเร็ ว เพื่อลดผลขาดทุนจากราคาที่ ปรับตัวลง นอกจากนี้
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการฟ้ องร้องทางกฎหมายกับผูเ้ ช่าซื้อและผูค้ ้ าํ ประกันให้ชาํ ระเงินในส่วนที่บริ ษทั ขาดผลประโยชน์หลังจากยึด
รถคืนมาเพื่อให้บริ ษทั มีผลขาดทุนน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากจํานวนรถยนต์ที่ขายจากการยึดคืนในปี 2555 2556 และ 2557 มี
จํานวน 337 คัน 492 คันและ 698 คันตามลําดับและมีผลขาดทุนจากการจําหน่ายรถที่ยึดคืน ในปี 2555 2556 และ 2557 เป็ น
จํานวน 20.00 ล้านบาท 41.98 ล้านบาทและ 66.77 ล้านบาท ตามลําดับ
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
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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 ที่ ผ่านมา บริ ษทั มีขยายธุ รกิจโดยการปล่อยสิ นเชื่ ออย่างต่อเนื่ อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ
2557 บริ ษทั มีลูกหนี้ เช่าซื้ อและลูกหนี้ การเงิน – สุ ทธิ จํานวน 18,865.96 ล้านบาท 26,833.40 ล้านบาท และ 27,304.18 ล้าน
บาท ตามลําดับ การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนี้ ทําให้บริ ษทั มีความจําเป็ นจะต้องจัดหาเงินทุนหรื อการก่อหนี้ เพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ 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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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

31/12/2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31/12/2556
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31/12/2557
ล้ านบาท
ร้ อยละ

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

7,144.95
20,803.60
27,948.55

25.56
74.44
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

226.78
57.80
791.53
233.60
2,456.11
232.58
13,733.73
77.18
9,848.74
3.34
276.51
10.65
27,948.55

0.81
0.21
2.83
0.84
8.79
0.83
49.13
0.28
35.24
0.01
0.99
0.04
100.00
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ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าซื้อ แยกตามอายุหนีท้ ี่ค้างชาระ (Aging) : แสดงให้เห็ นลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 2556 และ 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระหักดอกผลเช่าซื้อ และหักหลักประกันได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2 - 3 งวด
ค้างชําระ 4 - 6 งวด
ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ ศาลตัดสิ น
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
ลูกหนี้ ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ ขาดทุนจาการขายรถ
ยึด/ค่าเสี ยหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

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

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
1.00%
1.00%
2.00%
20.00%
50.00%
100.00%
1-100.00%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
ค่าเผือ่ หนี้
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
สงสัยจะสู ญ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย : 1,000บาท)
14,497,278
1,379,162
13,792
2,465,905
228,661
2,287
1,609,863
114,705
2,294
183,945
183,945
36,789
49,952
49,952
24,976
185,847
185,847
185,847
17,755
17,755
17,755

34,316

จานวนราย

19,010,545

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ

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

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

208

100.00%

2,160,027

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท)
19,245,400
1,587,701
3,974,390
311,916
2,971,990
201,662
553,378
553,378
146,181
146,181
50,156
50,156
197,572
197,572

45,263

39,727

27,178,794
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68,276
352,016

ค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ
(หน่ วย : 1,000บาท)
15,877
3,119
4,033
110,676
73,090
50,156
197,572

39,727

39,727

3,088,293

92,789
587,039
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ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2 - 3 งวด
ค้างชําระ 4 - 6 งวด
ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ ศาลตัดสิ น
ลูกหนี้ ขาดทุนจาการขายรถ
ยึด/ค่าเสี ยหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ส่วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้ อยละ
ของค่าเผือ่ หนี้
สงสั ยจะสู ญ

31,195
6,930
7,138
1,241
475
286
414

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

569

100.00%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนีห้ ลังหัก
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท)
18,886,369
1,139,494
3,830,242
201,756
3,752,601
156,852
782,280
782,280
227,706
227,706
124,072
124,072
222,746
222,746
118,720

118,720

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ
(หน่ วย : 1,000บาท)
11,395
2,018
3,137
156,456
113,853
124,072
222,746
118,720
166,789

48,248

27,944,736

2,973,626

919,186

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้คา้ งชําระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หกั หลักประกัน

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
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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 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2555
2556
2557
ยอดต้นงวด
303,805,705
352,190,310
587,849,229
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
81,236,914
269,098,290
432,339,612
หนี้สูญได้รับคืน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
(32,852,309)
(33,439,371)
(99,966,269)
อื่นๆ*
ยอดปลายงวด
352,190,310
587,849,229
920,222,572
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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 2555 2556 และ 2557 บริ ษทั จึงพิจารณาตัดหนี้ สูญตามสัญญาเช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความ-กฎหมายจํานวน 32.85 ล้านบาท 33.44 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 2555 2556 และ 2557 บริ ษทั มีทรัพย์สินรอการขายจํานวน 370 คัน 486 คันและ 486
คันตามลําดับ คิดเป็ นมูลค่า 157.85 ล้านบาท 265.45 ล้านบาทและ 265.45 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจานวนลูกหนีท้ ้งั หมด
ปี

2555
2556
2557

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)

370
486
784

157.85
265.45
460.98

34,316
45,263
48,248

1.08
1.07
1.62

337
492
698

65
59
145

19.29
11.99
20.77

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 2555
มูลค่าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

145
192
337

74.15
77.31
151.46

61.83
69.63
131.46

(12.32)
(7.68)
(20.00)

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2556
มูลค่าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)

177
315
492

80.38
152.62
233.00

58.33
132.69
191.02

(22.05)
(19.93)
(41.98)
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กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

จานวนสัญญา

มูลค่ าทรัพย์ สิน*
(ล้านบาท)

ปี 2557
มูลค่าทรัพย์ สินที่
จาหน่ ายไป (ล้านบาท)

169
529
698

62.40
325.81
388.21

44.79
277.83
322.62

ทรัพย์สินที่ยดึ คืน
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลเก๋ ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์
รวม

กาไร (ขาดทุน) จากการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)
(21.15)
(66.15)
(87.30)

หมายเหตุ : *มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลที่ยงั ไม่รับรู ้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

4.3 เงินลงทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 2556 และ 2557 บริ ษ ัท มี เ งิ น ลงทุ น ระยะยาวกับ กองทุ น รวมกํา ไรเพิ่ ม พู น โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้

กองทุนรวมกาไรเพิม่ พูน

ประเภท

31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

มูลค่ าเงินลงทุน*
(บาท)
ราคาทุน
มูลค่ าตามบัญชี
300,000
240,381
300,000
197,202
300,000
183,129

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:

2555

2556

2557

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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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 2557 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
3,315,514
14,645,841
3,043,544
283,485
8,098,604
15,376,509
54,104,045

4.6 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
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29,499,413
(13,792,026)
15,707,387

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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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
2,013,524,496 บาท
2,013,522,778 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 11UP อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
:
0-2440-0844 ต่อ 1666
โทรสาร
:
0-2862-2010
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ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย 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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ส่ วนที่ 2

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2549 บริ ษ ัท มี ทุน จดทะเบี ย นและชาระแล้ว 666,524,480 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้น สามัญ จ านวน
666,524,480 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และบริ ษทั มีหุ้นทุนซื้ อคืนจานวน 1,300,000 หุ ้น เป็ นราคาทั้งสิ้ น 1,837,978
บาท ซึ่งเกิดจากการซื้อหุน้ คืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ของการซื้ อ
หุน้ คืนเพื่อช่วยบริ หารทางการเงินและมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ดังนั้นบริ ษทั มีจานวน
หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 400,224,480 หุ ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 บริ ษทั ได้ขาย
หุน้ สามัญที่ซ้ือคืนในโครงการจานวน 1,300,000 หุน้ ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ได้ใช้หลักเกณฑ์
การจาหน่ายหุ ้นตามราคาตลาด ซึ่ งไม่ต่ากว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทาการซื้ อขายล่าสุ ด ดังนั้นบริ ษทั มีจานวนหุ ้นที่ มี
สิ ทธิออกเสี ยงคงเดิมซึ่งเท่ากับ 666,524,480 หุน้ ในปั จจุบนั
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ยังคงมติเดิ มของที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 กล่าวคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 500,000,000
บาท เป็ น 986,000,000 บาท หรื อเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 486,000,000 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 486,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แต่ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
และ ธ. นครหลวงไทย รวมทั้งมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) โดยมติเดิมมีรายละเอียดดังนี้คือ
(1) อนุมตั ิออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 125,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ ้นละ 1.00
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยมีอตั ราการจองซื้ อ 4 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
1 หุน้ สามัญใหม่
(2) อนุมตั ิออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญ
เดิมของบริ ษทั ฯตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ตามข้อ (1) โดยไม่คิดมูลค่า จานวน 125,000,000 หน่วย
(3) อนุมตั ิให้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯจานวน 150,000,000 หุน้ พร้อมกับให้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด หรื อนักลงทุนประเภท
สถาบัน (Private Placement)
(4) อนุมตั ิให้ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จานวน
11,000,000 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
โดยมติให้แก้ไขไขรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 265,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ จานวน 265,000,000 หุน้ เพื่อการออกหุ ้นเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
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(2) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 132,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 132,500,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุน้ สามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 80,500,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 80,500,000 หุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Issue)
(4) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 8,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวน 8,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
7.1.1 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที1่ ถึง3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W 2”), (“THANI-W 3”)
บริ ษทั ได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1
ถึง 3 จานวนทั้งหมด 200 ล้านหน่วยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2546 ในอัตราส่ วนหุ ้นสามัญ 3 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั 3 ชุด จานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ชุดที่ 1 จานวน 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 2 จานวน 0.6 หน่ วย และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชุดที่ 3 จานวน 0.4 หน่ วย
ประเภทเรี ยกใช้สิทธิได้ก่อนกาหนด ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุน้ ทาให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
300 ล้านบาท เป็ น 500 ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3

ลาดับที่

1.
2.
3.

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ครั้งที่ 1 จานวน 3 ชุด*

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 (“THANI-W 1”)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W 2”)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (“THANI-W 3”)

100,000,000

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิได้รับการ
จัดสรรตาม
สัดส่ วน (หน่วย)
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

จานวน
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่
ออกและเสนอ
ขาย (หน่วย)

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่ผู้
ถือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิได้มา
ใช้สิทธิ

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ณ
สิ้ นสุ ดวันที่
20 ตุลาคม 2551

99,688,065

0.00**

หมายเหตุ: (*) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษทั ราชธานี สิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ชุด เป็ นประเภทเรี ยกใช้สิทธิ ได้ก่อน
กาหนดทั้งจานวน (Call Option) หากราคาปิ ดเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน สู งกว่า
2.00 บาทต่อหุ้น
(**) ในช่ วงปลายปี 2546 ได้เกิ ดเหตุการณ์ ดงั กล่าวกับ THANI-W1 คือ ราคาปิ ดเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในช่ วง
ระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน สู งกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวได้
ถูก เรี ยกให้ ใ ช้สิทธิ ท้ งั จานวน ดังนั้น THANI-W1ได้พน้ สภาพจากการเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ต้ งั แต่ วนั ที่ 9
มกราคม 2547 เป็ นต้นไป
(***) เป็ นการใช้สิทธิตามปกติ

ส่วนที่ 2 หน้า 40

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2549 บริ ษทั มีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 1 มาใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญ
ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว จานวนรวมกันทั้งสิ้น 101,524,480 หุน้ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
กับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วทาให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วอยูท่ ี่ 401,524,480 บาท และบริ ษทั คงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยงั ไม่ได้มาใช้สิทธิ เป็ น
จานวนรวมกันเท่ากับ 98,161,516 หน่วย
ในปี พ.ศ.2551 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) มาใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ จานวน 166 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรี ยกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเสร็ จ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 2 และ 3 หมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551
7.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 (“THANI-W4”)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั จะออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 จานวน 213,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1) จานวน 80,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิ ใน
การซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น (จะได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ ได้รับ
อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.) ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น โดยมีอตั ราส่ วนหุ ้นสามัญเดิ ม 5 หุ ้นต่อ 1 หน่ วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษหุน้ ให้ปัดทิ้ง)
2) จานวน 132,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิ ใน
การซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้ จาหน่ายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ของบริ ษทั จานวน 265,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท โดยมีอตั ราส่ วน
หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2 หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จานวน 1 หน่วย (จะได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติแก้ไขจานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
ให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากจานวน 11,000,000 หุ ้น
เป็ นจานวน 8,000,000 หุน้
เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท จ านวน
150,000,000 หุ ้น พร้อมใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอ
ขายให้ ธ. นครหลวงไทย และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขจานวนและราคาใช้สิทธิ ของ
การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่และใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯที่เปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปนี้แทน
การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 265,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ ้นละ
1.15 บาท รวม 304,750,000 บาทให้แก่ ธ. นครหลวงไทย พร้อมกับออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ฯ จานวน 132,500,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามนิ ยามของ กลต.ที่คานวณจากราคาปิ ด
เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นในตลาดหลักทรั พย์ฯ ในช่ วงเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน (15 มิ ถุนายน 2549 ถึ ง 5
กรกฎาคม 2549) ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่ งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยราคาตลาดเฉลี่ยดังกล่าว
เท่ากับ 0.91 บาท
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หาก ธ. นครหลวงไทยเข้าซื้ อหุ ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั แล้ว ธ. นครหลวง
ไทย อาจจะมี สัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท สู ง สุ ด อยู่ที่ ร้ อ ยละ 49.75 ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว ซึ่ ง อยู่ที่
799,024,480 บาท (ที่มา: 401,524,480 + 265,000,000 + 132,500,000 โดยรวมการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่ ธ. นครหลวงไทยได้รับสิ ทธิ ดังกล่าว) ซึ่ งถึงจุ ดที่ ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อหลักทรั พย์
ทั้งหมดของกิ จการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
อย่างไรก็ดี ที่ ป ระชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวัน ศุ กร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2549 ได้มีมติ ใ ห้
ธ. นครหลวงไทย ซื้อหุน้ ที่ออกใหม่ของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2549 บริ ษทั ตกลงที่จะดาเนิ นการ
แต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ตามสัดส่ วนภายหลังการได้มาซึ่ งหลักทรัพย์ดงั กล่าว
จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งเป็ นการเพิ่มจานวนกรรมการของบริ ษทั 2 ท่าน และแทนกรรมการคนใดที่ลาออกอีก 2 ท่าน ทาให้มีสัดส่ วน
กรรมการอิสระ : ตัวแทนของผูข้ อผ่อนผัน : กรรมการท่านอื่น เท่ากับ 3 : 4 : 3 และมีความประสงค์ ที่จะให้ความ
ร่ วมมือและความสะดวกแก่ลูกค้าของบริ ษทั ในการใช้บริ การต่างๆ ของ ธ. นครหลวงไทย เช่น การชาระเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร และ บริ การด้านประกันภัย เป็ นต้น
ในปี พ.ศ.2552 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ จานวน
266,666 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และมีผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ จานวน 155,802,594 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และทา
ให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริ ษทั ที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906
บาท โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญชุดที่ 4 หมดอายุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ในปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) จาก
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่ งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่แทน
ธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีหุน้ บริ ษทั ร้อยละ 48.32 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว และใน
ปี เดียวกันนี้ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ทาเสนอซื้ อหุ ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของบริ ษทั ซึ่ งได้ซ้ื อหุ ้น
เพิ่มเติมจานวน 215,000 หุ ้น ทาให้ ณ สิ้ นปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นบริ ษทั ทั้งสิ้ นร้อยละ
48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
ณ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2554 บริ ษัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์จ ากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
904,853,296 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 1,342,349,708 บาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กบั
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ส่ งผลให้ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ของบริ ษ ัท โดยถื อ หุ ้นเป็ นจ านวน
874,973,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติให้ยกเลิกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
จาหน่ายจานวน 467,356,772 หุ ้น โดยการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯจากเดิ ม 1,809.7 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ
1,809,706,480 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ น 1,342.3 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ซึ่งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 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 ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,610.8 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,610,819,649 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,342,349,708
บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่จานวน 1,610,819,649 บาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุ นโดยเสนอขายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ ้นเป็ นจานวน 1,049,967,600 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีม ติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 402.7
ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 402.7 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) จากเดิม 1,610.8 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,610,819,649 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 2,013.5 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 2,013,524,496 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,610,819,649
บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่จานวน 2,013,524,496 บาท ซึ่ งเป็ นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั โดยถือหุ ้นเป็ นจานวน 1,312,459,500 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว
7.2 ผู้ถือหุ้น
ตารางรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
นายสมพงษ์ ชลคดีดารงกุล
นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
บริ ษทั ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
นายศิรประเสริ ฐ จีระพรประภา
นางเนาวนารถ จามรมาน
นางวิลาวรรณ รุ่ งวัฒนโสภณ
นางวารุ ณี ชลคดีดารงกุล
นางศิริวงษ์ รุ่ งวัฒนโสภณ
นายพงษ์พฒั น์ ชลคดีดารงกุล
อื่นๆ
รวม
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุน้
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จานวนหุ้นทีถ่ ือ (หุ้น)
1,312,459,500
139,159,500
74,714,432
22,998,375
22,656,000
15,500,000
12,537,500
11,000,000
10,392,030
8,420,000
383,685,441
2,013,522,778

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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
7.3 การออกหลักทรัพย์ อนื่
7.3.1 หุ้นกู้
(หน่วย : พันบาท)
หุน้ กู้

อายุหุน้ กู้

วันที่ออกหุน้ กู้

วันที่ครบ
กาหนดไถ่ถอน

1
2
3
4
5
6

2 ปี
3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี 7 เดือน
5 วัน
4 ปี
4 ปี
2 ปี 11 เดือน
28 วัน
3 ปี 9 วัน
3 ปี 18 วัน
3 ปี 7 วัน
2 ปี 10 เดือน

27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2555
1 พฤศจิกายน 2555
14 มิถุนายน 2556
30 สิ งหาคม 2556
25 ตุลาคม 2556
2 พฤษภาคม 2557
30 เมษายน 2557

2557

2556

27 เมษายน 2557
27 เมษายน 2558
27 เมษายน 2559
1 พฤศจิกายน 2559
14 มิถุนายน 2560
5 เมษายน 2560

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
4.90
5.20
5.50
5.00
4.70
4.759

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
2,000,000
760,000

25 ตุลาคม 2560
2 พฤษภาคม 2561
28 เมษายน 2560

4.80
4.75
4.25

3,000,000
2,000,000
80,000

3,000,000
-

10
30 เมษายน 2557
9 พฤษภาคม 2560
11
21 พฤษภาคม 2557
8 มิถุนายน 2560
12
3 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2560
13
25 กันยายน 2557 25 กรกฎาคม 2560
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

4.25
4.25
4.22
4.10

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

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

7
8
9

หุ ้นกู้ 1) ถึง 5) และ 7) และ 8) เป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
โดยกาหนดจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุน้ กู้
หุ ้นกู้ 6) และ 9) ถึ ง 13) เป็ นหุ ้นกู้ชนิ ดระบุ ชื่อผูถ้ ื อ ประเภทไม่ด้อยสิ ทธิ ไม่ มีหลักประกันและไม่มี ผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้
โดยกาหนดจ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุน้ กู้
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
อันดับเครดิตองค์ กร
อันดับเครดิตตราสารหนี้
THANI154A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
THANI164A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
THANI16NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
THANI176A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
THANI17OA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
THANI185A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิต :

BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
Stable

7.4 นโยบายการจ่ ายปันผล
บริ ษทั มีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
การจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ปี 2554 โดยจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจานวน 1,342.35 ล้านหุ ้น เป็ น
จานวนเงิน 107.39 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 52.42 ของกาไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ปี 2555 โดยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจานวน
268.47 ล้านหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตรารวมหุ ้นละ 0.23 บาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.09 ของกาไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน
ปี 2556 โดยจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจานวน
402.70 ล้านหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตรารวมหุ ้นละ 0.28 บาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 59.80 ของกาไรสุทธิ
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

โครงสร้ างองค์ กร
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ ว ยผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กจ. 12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2.
นายเจริ ญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
3.
นายโกวิท
รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการ
4.
นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
กรรมการ
5.
นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ
6.
นายอนุชาติ
ดีประเสริ ฐ
กรรมการ
7.
นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
8.
ดร. ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
9.
นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ
10.
นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการอิสระ
11.
นายสุวทิ ย์
อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
12.
ผศ.แน่งน้อย
ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง ประกอบด้วย นายเจริ ญสุ ข กิจอิทธิ
นายโกวิ ท รุ่ ง วัฒ นโสภณ นายวิ รั ต น์ ชิ น ประพิ น พร นายวุ ฒิ ชัย สุ ร ะรั ต น์ ชัย นายอนุ ว ตั ิ ร์ เหลื อ งทวี กุ ล นายอนุ ช าติ
ดีประเสริ ฐ และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยสนับสนุ นการทาธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั มีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริ ษทั โดยไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดเรื่ องเพศ
2. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่
จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
4. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องสามารถทาธุรกรรมซึ่ งเป็ นปกติทางการค้าทัว่ ไปของบริ ษทั
โดยต้องเป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชน จะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พล ทั้งนี้ ยกเว้นธุ รกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรื อคาสั่งของ
ทางการกาหนด
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อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. มอบอานาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้ ภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
2. อนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ที่ผา่ นการเห็นชอบจากฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจอนุมตั ิ
ของคณะกรรมการบริ หาร
3. กิจการทั้งหลายของบริ ษทั ย่อมอยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการที่จะกระทาได้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การคนใดคนหนึ่ ง หรื อกรรมการอื่นร่ วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอานาจลงลายมือชื่อ
และ ประทับตราสาคัญของบริ ษทั กระทาการใดๆ แทนบริ ษทั ได้
4. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการและพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จาเป็ น
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแลการบริ หารการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่ องดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งคณะกรรมการต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่ม
ทุน ลดทุน การออกหุน้ กู้ การซื้อขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั หรื อการรับโอนกิจการหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การ
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้มีอานาจ
หน้าที่ ควบคุม ดูแลกิ จการของบริ ษทั ตามที่ คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่
ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของกรรมการผูน้ ้ นั ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ
4. คณะกรรมการได้กากับให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิ ผลโดยจัด
ให้มีฝ่ ายตรวจสอบและดู แลการปฏิ บัติ งานภายในเป็ นผูต้ ิ ด ตามและดาเนิ น การร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่วนที่ 2 หน้า 45

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริ หาร
3. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการตลาด
(ดูแลสายงานกิจการสาขาธุรกิจสิ นเชื่อและสายงานสิ นเชื่อและการตลาด)
4. นายบุญชู วงศ์ภกั ดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
(ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน)
5. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานการเงิน
(ดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ)
6. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานตรวจสอบและติดตาม
(ดูแลสายงานควบคุมสิ นเชื่อ)
หมายเหตุ : สาหรับตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานธุรการองค์กรอยูร่ ะหว่างการสรรหา โดยในปั จจุบนั สาย
งานธุรการองค์กรขึ้นอยูก่ บั กรรมการผูจ้ ดั การ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องประธานคณะกรรมการ
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
2. มีอานาจแต่งตั้งและบริ หารงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิภาพของการจัดการที่ดี
และโปร่ งใส
3. มีอานาจพิจารณา กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4. จัดตั้งโครงสร้ างองค์กร และการบริ ห าร โดยให้ครอบคลุ มทุ กรายละเอี ยดของการคัด เลื อก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริ ษทั
5. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิ การพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณี ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับ
กฎหมายที่บงั คับใช้อยู่
6. ติดตามและประเมิ นการดาเนิ นงานและประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่ คณะกรรมการกาหนด
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริ ษทั
ทั้งนี้การมอบอานาจให้ประธานคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้ประธาน
กรรมการบริ หารสามารถอนุ ม ัติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้งมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั รวมทั้งกาหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยในเรื่ องดังกล่าว
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องกรรมการผู้จดั การ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจดาเนิ นการตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั หรื อประธานคณะกรรมการบริ หารได้
มอบหมายซึ่ งอยู่ภายใต้กฎระเบี ยบและข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ของกรรมการผูจ้ ัดการ สรุ ป ประเด็น
ที่สาคัญไว้ดงั นี้
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษทั รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม
2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั
3. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริ ษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
4. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั
อนึ่ง กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การไม่มีอานาจในการดาเนิ นการใด ๆ ใน
หรื อเกี่ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน รายการการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั และ/หรื อ รายการหรื อ
เรื่ องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ในกรณี ดงั กล่าว รายการหรื อเรื่ องดังกล่าวจะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอ
ความเห็น และนาเสนอคณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี
บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ
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8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษ ัท / เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วัน ที่
13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุ การบริ ษทั และเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการ
บริ ษทั และนายบุ ญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็ นผูร้ ับผิดชอบ และทาหน้าที่เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
ขอบเขตหน้ าทีข่ องเลขานุการบริษัท
1. ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้น แก่ ก รรมการเกี่ ย วกับ ข้อ กฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ และข้อ มู ล ต่ า งๆ ของบริ ษ ัท
และติดตามให้การปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
3. บัน ทึ ก รายงานการประชุ ม และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท รวมทั้ง ติ ด ตามให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
4. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ขอ้ มูลสารสนเทศทัว่ ไปแก่ผสู ้ นใจ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
6. อบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เลขานุ การบริ ษ ัท และเลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ผ่านการอบรมหลักสู ตร Corporate Secretary Development รุ่ นที่ 20 และหลักสู ตร Effective Minute
Taking (EMT) รุ่ น 6 จัดโดยสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริ ษทั ไทย
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
รายชื่อ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
ดร. ถกล
นันธิราภากร
นายสุรพล สติมานนท์
นายวราวุธ วราภรณ์
นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
รวม

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

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรร
หาและกาหนด
ค่ าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

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

44,000
50,000
138,000

192,000

รวม (บาท)
125,000
110,000
110,000
206,000
132,000
110,000
206,000
235,000
220,000
264,000
270,000
176,000
2,164,000

**นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
*นายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภทค่ าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
ค่าน้ ามันและโทรศัพท์
รวม (บาท)
จานวนผู้บริหาร (ท่ าน)

ปี 2557
24,825,400
216,000
25,041,400
6
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ปี 2556
15,434,000
237,500
15,671,500
6

ปี 2555
15,048,400
246,000
15,294,400
7
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ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้สิทธิ
พนักงานที่เข้าทางานกับบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
- เงินสะสมส่วนของสมาชิก สะสมในอัตรา 5 % ของเงินเดือน
- เงินสะสมส่วนของบริ ษทั บริ ษทั จะจ่ายสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือน โดยเป็ นของผูบ้ ริ หารดังนี้

เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

713,560

636,800

451,200

ค่ าตอบแทนพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู ้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยความ
เสมอภาคและเท่ าเที ยมกัน ซึ่ งมีวิธีปฏิ บตั ิ ด้านค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิ บัติงานของ
พนักงาน จากผลสารวจค่าตอบแทนเทียบกับบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีพนักงานจานวนทั้งสิ้น 397 คน จาแนกเป็ นผูบ้ ริ หาร 6 คน และพนักงานในระดับอื่น
จานวน 391 คน ดังนี้
ฝ่ าย
1. ผูบ้ ริ หาร
2. ฝ่ ายการเงิน
3. ฝ่ ายตรวจสอบ
4. ฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อและฝ่ ายการตลาด
5. ฝ่ ายสัญญาและประกันภัย
6. ฝ่ ายกฎหมายและเร่ งรัดหนี้สิน
7. ฝ่ ายสานักกรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8. ฝ่ ายบัญชี
9. ฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์
10. ฝ่ ายติดตามหนี้สิน
11. ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
12. ฝ่ ายบริ การงานทะเบียนรถและโอนกรรมสิ ทธิ์
รวม

ส่วนที่ 2 หน้า 50

จานวนคน
6
18
8
211
34
59
17
9
5
20
8
2
397
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็ นควรให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทั้งคณะทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณี ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้กาหนดวาระการประชุม
เรื่ อง การกากับดูแลกิ จการที่ ดีเป็ นวาระหนึ่ งไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ทาคู่มือจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Business Ethics) สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม มีส่วนร่ วมในการจัดทา และอนุมตั ินโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เนื่ องจากเห็นว่าหลักบรรษัทภิบาล เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและความน่ าเชื่ อถือให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และเป็ นสิ่ งที่ มีความสาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จให้มีการเจริ ญเติบโต
ที่ยงั่ ยืน แบ่งเป็ นหัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งสิ ทธิ ในความเป็ นเจ้าของ ซึ่ งควบคุ มโดยผ่านการแต่ง ตั้งกรรมการบริ ษทั ให้
ทาหน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงส่ งเสริ ม
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้อขาย หรื อการโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหุน้ ควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่ วมประชุม และ
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่ งคาถาม
ล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ โดยเริ่ มจากกาหนดวันประชุม
ซึ่งไม่ใช่วนั หยุดต่อเนื่ อง และวันนักขัตฤกษ์ และกาหนดสถานที่ประชุม ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก บริ ษทั จึงจัด
ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในปี 2557 ณ ห้องประชุมของอาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ โดยมีรถไฟฟ้ าบีทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน
โดยบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 14 วันซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยในปี 2557 บริ ษทั ได้เผยแพร่
หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในแต่ละวาระมีวตั ถุประสงค์และเหตุผล
รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังกาหนดให้เปิ ดเผยนโยบายในการอานวยความสะดวก
สนับสนุน และส่งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
สาหรับปี 2556 บริ ษทั ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2556 อยูใ่ น
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
สาหรับปี 2557 บริ ษทั ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู ถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 อยูใ่ น
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น สาหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี พ.ศ.2557 บริ ษทั ได้จดั ประชุมจานวน
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมของอาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุ งธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ
การจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันโดย
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใสแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยบริ ษทั
ได้จดั ส่งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14
วัน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งประกาศหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ และเว็บไซต์บริ ษทั โดย
ในแต่ละวาระมี วตั ถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เพิ่มทางเลื อกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าประชุมได้
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้กาหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกาหนดจุด
บริ การรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุม 2 ชัว่ โมง และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ พร้อมการจัดให้
มีของว่างเพื่อรองรับผูถ้ ือหุ ้นที่รอเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้ประธานกรรมการเป็ นผูท้ าหน้าที่ แจ้ง
รายละเอียดขององค์ประชุมอธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน และเปิ ดเผยผลการนับคะแนนใน
แต่วาระ โดยที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ในปี 2557 มีกรรมการและกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมทั้งหมดจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริ ษทั และ
เลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยงั มีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายอิสระเข้าร่ วมประชุมด้วย
หลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์หลังจากการประชุมสิ้ นสุ ดใน
วันที่ 2 เมษายน 2557 และบริ ษทั ได้นาส่งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่าง
รอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยง
กันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริ ษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิ ดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล/ความจาเป็ น ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อไป
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3. สิทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน เช่น พนักงานและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากบริ ษทั
ตระหนักถึงแรงสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ซึ่ งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กบั บริ ษทั ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นการสร้างความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษทั ได้ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
คู่คา้

: บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิและการให้บริ การต่างๆ ต่อผูจ้ าหน่ ายหรื อเต๊นท์รถมือสองตามเงื่ อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา

เจ้าหนี้ : บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
ลูกค้า : บริ ษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริ การที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา
ผูถ้ ือหุน้ : บริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ชุมชน : บริ ษทั คานึงถึงสภาพแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ ชุ ม ชน
และสังคม
โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั ตระหนักว่าพนักงานของบริ ษทั ทุกคนมีคุณค่าและเป็ นส่ วนสาคัญใน
การดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั จึ งสนับสนุนการพัฒนาและฝึ กอบรมให้กบั พนักงานทุกระดับในหลักสู ตรต่างๆอย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ นอกจากนี้บริ ษทั ยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรม โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่ งเสริ มการออม
เงินของพนักงาน สาหรับปี 2556 บริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีสวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ และเป็ น
หลักประกันแก่พนักงานทุกคน
สาหรับปี 2557 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จากัด เพื่อส่ งเสริ มการออมเงิ น
ที่ ได้รับผลตอบแทนที่ ดีให้กบั พนักงาน รวมทั้งสวัสดิ การต่างๆ เช่ น วงเงิ นการรั กษาพยาบาล ตามโครงการ “สวัสดิ การ
ประกันชีวติ กลุ่มสมาชิกและครอบครัว” การฝากเงิน การกูเ้ งิน โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัท มี นโยบายชัด เจนที่ จ ะไม่ ล ะเมิ ด หรื อกระท าการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและ
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั จึงจัดให้มีช่องทางสาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการแจ้ง
หรื อร้องเรี ยนกรณี ที่ถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อรายงานในเรื่ องที่อาจทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถ
ติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ท้ งั ทาง E-mail หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ไม่วา่
จะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานและผลดาเนิ นงาน ซึ่ งได้เปิ ดเผยทั้งในรายงานประจาปี แบบรายงานประจาปี แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (56-1) และเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ratchthani.com)
สาหรับรายงานทางการเงิน สาหรับปี 2557 ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่ อบริ ษทั
สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั โดยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีน้ ี ข้ ึนอยูก่ บั
การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี ที่มีข้ ึนในวันที่ 2 เมษายน 2557 บริ ษทั ดังกล่าวจัดเป็ นผูส้ อบอิสระและ
เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ งบการเงินประจาปี
2557 ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ม อบหมายให้ฝ่ ายส านัก กรรมการผูจ้ ัด การและฝ่ ายวางแผนและกลยุท ธ์ เป็ นหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบดูแลส่ วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุ การของบริ ษทั ซึ่ งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
บริ ษทั ได้อย่างสะดวก เพื่อเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั ไปยังผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทัว่ ไป
ที่สนใจ โดยติดต่อ
นางสาวรุ่ งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (Ms. Rungtip Chaipathanapruek)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
โทรศัพท์ 02-4400844 ต่อ 2161
หรื อติดต่อผ่านช่องทางเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ contact@ratchthani.com
กิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์
1. กิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน “Opportunity Day” ที่จดั ขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมี
วัตถุป ระสงค์ที่ จะชี้ แจงข้อมู ลเกี่ ยวกับธุ รกิ จและการดาเนิ น งานของบริ ษ ัทฯ แก่ นัก วิเคราะห์ หลักทรั พย์ นักลงทุ น และ
สื่ อมวลชนที่มาร่ วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กาหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิ น
ทุก ๆ ไตรมาส ซึ่ งบริ ษทั ได้เข้าร่ วมกิจกรรมนี้ อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ ้นและนักลงทุนสามารถติดตาม
รับชมย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ratchthani.com)
2. กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนิ นงานบริ ษทั จดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แก่นกั วิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมงาน
สาหรับปี 2556 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ กสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) ได้รับทราบข้อมูลการ
บริ หารงาน และการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม อีกทั้งยังสร้างความมัน่ ใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั นาไปสู่ การขยายฐาน
ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนในอนาคต
รวมถึงตลอดปี 2557 บริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน
จากบริ ษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ ขอนัดเข้าพบผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษ ัท มี ก ารการถ่ ว งดุ ล ของกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นผู ้บ ริ ห าร โดยบริ ษ ัท มี ค ณะกรรมการทั้ง สิ้ น จ านวน 12 ท่ า น
รายละเอียดเป็ นดังนี้
สถานะ

กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร

กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้

2

5

-

กรรมการอิสระ

-

-

5

ดังนั้น บริ ษทั มีกรรมการตรวจสอบที่เป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 41.67 ของคณะกรรมการ
และกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็ นร้อยละ 41.67 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั มีกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารรวมทั้งสิ้ น 10 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริ ษทั ได้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ภายใต้แนวทางการพิจารณาไม่ให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใด
มีอานาจในการตัดสิ นใจแต่เพียงบุคคลเดี ยวหรื อกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล
นอกจากนี้ บริ ษทั มีโครงสร้างการจัดการที่ชดั เจนตามที่แสดงไว้ในข้อ โครงสร้างการจัดการ ซึ่ งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับ
บัญชาที่ชดั เจน มีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและการตัดสิ นใจลงไปในฝ่ ายต่างๆภายในบริ ษทั ตามความเหมาะสม
เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสิ นใจและการบริ หารงานอยูท่ ี่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารแต่เพียงผูเ้ ดียว
บริ ษทั มีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส เหมาะสม
และรั ดกุม โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ 5 ท่ าน และจากการที่ ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าว ได้มีมติให้ ธ.นครหลวงไทย ซื้ อหุ ้นที่ ออกใหม่ของบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
(Whitewash) และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็ นกรรมการในบริ ษทั ตามสัดส่ วนภายหลังการ
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าว จานวน 4 ท่านปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งปั จจุบนั มีจานวนกรรมการ
ทั้งหมด 12 ท่าน หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการได้กาหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยูใ่ นระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการได้และได้
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดยปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริ ษทั ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริ ษทั ประกอบการพิจารณา
ภายหลังจากที่ บริ ษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย
3 เดื อนต่อครั้ง และมี การประชุ มพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมี วาระพิจารณา
ติดตามผลการดาเนิ นงานเป็ นประจา โดยมีการจัดหนังสื อเชิ ญประชุมพร้อมระเบี ยบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการ
ประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วม
ประชุม โดยในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
กาหนด
บริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ ยง
ค่ าตอบแทน

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
5/5
11/12
11/12
5/5
2. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
5/5
5/5
3. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
5/5
12/12
12/12
5/5
4.นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
5/5
12/12
12/12
5/5
5.นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
4/5
2/2
4/5
6. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
5/5
5/5
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
5/5
12/12
12/12
5/5
8. ดร.ถกล นันธิราภากร
5/5
5/5
5/5
9. นายสุรพล สติมานนท์
5/5
5/5
5/5
10.นายวราวุธ วราภรณ์
5/5
5/5
2/2
5/5
11.นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
5/5
5/5
2/2
5/5
12.ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
4/5
4/5
4/5
หมายเหตุ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่ วมใน
การฝึ กอบรมที่จดั ขึ้นสาหรับกรรมการให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ทุกท่านได้ผา่ นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
สาหรับปี 2557 มีกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรหรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมสัมมนาที่ เป็ นการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรทีอ่ บรม / สัมมนา

สถาบัน

- Thailand's Economic Outlook 2014
นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการ /
กรรมการบริ หาร

สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
- Thailand's 5th National Conference กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
on Collective Action Against
Thai Institute of Directors)
Corruption

นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ

กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานกรรมการบริ หาร

- Thailand's 5th National Conference สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
on Collective Action Against
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Corruption
Thai Institute of Directors)

3

นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ

กรรมการ / กรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

- How to Measure the Success of
Corporate Strategy (HMS)

สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)

4

กรรมการ /
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริ หาร

- Successful Formulation &
Execution the Strategy (SFE)

สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)

- The 3rd National Director
Conference 2014 “Improving
Corporate Governance:
Key to Advancing Thailand”
กลุ่ม C : Anti-Corruption

สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)

1

2

5

นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั

กรรมการ /
กรรมการบริ หาร

6

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ / ประธาน
ฝ่ ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
กรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริ ษทั สานักงาน อีวาย

นายวราวุธ วราภรณ์

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)

7

8

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

Role of the Compensation
Committee (RCC)

- Thailand's 5th National Conference - สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
on Collective Action Against
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Corruption
Thai Institute of Directors)
- ฝ่ ากระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
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- กลุ่มบริ ษทั สานักงาน อีวาย
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ลาดับ
9

ชื่อ - นามสกุล
นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั

ตาแหน่ ง

หลักสู ตรทีอ่ บรม / สัมมนา

กรรมการอิสระ /
- Role of the Compensation
กรรมการตรวจสอบ /
Committee (RCC)
ประธานกรรมการ สรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- Advanced Audit Committee
Program (AACP)

สถาบัน
- สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)
- สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
Thai Institute of Directors)

- สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
- สัมมนานาเสนอ "รายงานผลสารวจ กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD:
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
Thai Institute of Directors)
2557"
- CG Forum 4/2014 : ประกาศผล
สารวจ CGR และเสวนา เรื่ อง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษทั กับการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งได้แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุค คล เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาทบทวน
ผลงาน และการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาต่อไป
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
1. คณะกรรมการจัดทาแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
2. เลขานุการคณะกรรมการ สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล
3. เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล
ต่อคณะกรรมการ และดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็ นรายบุคคล มีดงั นี้
1. การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 9 ด้าน ได้แก่ ความพร้อม
ของคณะกรรมการ การกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนิ นงาน การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
กับนโยบายของบริ ษทั คณะกรรมการกับการอบรมและพัฒนา และการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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สาหรั บปี 2557 ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมทั้งคณะ อยูใ่ นระดับ “ดี มาก” ซึ่ ง
มีค่าเฉลี่ย 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่ งกรรมการส่ วนใหญ่เห็นว่า ควรกาหนดแผนงานเพื่อปรับปรุ งการรายงานปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่อาจจะทาให้การดาเนินงานของบริ ษทั ที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายให้คณะกรรมการทราบ โดยกาหนดเป็ นวาระการ
ประชุมต่อเนื่ อง เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่ สาคัญ รวมทั้งปรับปรุ งแผนการพัฒนากรรมการ
และการวางแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล มีหัวข้อการประเมินรวม 4 ด้าน ได้แก่
การปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง การปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัต ย์สุจริ ต การปฏิ บัติต ามกฎหมาย วัตถุป ระสงค์
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส
สาหรับปี 2557 ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล อยูใ่ นระดับ “ดีมาก” ซึ่ งกรรมการ
ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า กรรมการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามระมัด ระวัง ซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั และเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ตาแหน่งงานบริ หารระดับสูงที่สาคัญอย่างเหมาะสม เป็ นไปตาม กระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกกลุ่มบริ ษทั และจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริ หารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสื บทอดงาน
การเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์ สินของบริษัท
ในกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ชาระแล้วของบริ ษทั นั้น) มีรายการที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนดไว้
ในเรื่ องดังกล่าว ในกรณี ที่บริ ษทั จะต้องขอความเห็นชอบของผูถ้ ือหุ ้นในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อการได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย

ส่วนที่ 2 หน้า 59

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร. ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษทั ได้
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ผล
โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปี ละอย่างน้อย 2 ครั้ง
3. สอบทานการปฏิบตั ิของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
โดยคานึ งถึงความน่ าเชื่ อถื อความเพียงพอของทรั พยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชี น้ ัน รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในปี ที่ ผ่านมา
ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก
5. พิจ าณาการเปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร ทบทวน
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในรายงานสาคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้
- ความเห็ นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เหตุผลที่ เชื่ อว่าผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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- ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มี
ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
นอกเหนื อจากคุณสมบัติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หวั ข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั ”)
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หาร จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริ หาร
3. นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
กรรมการบริ หาร
4. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริ หาร
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยทัว่ ไปในนามของบริ ษทั และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. มีอานาจในการจัดการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ
มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ทุกประการ
3. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่ฝ่ายบริ หารยังไม่มีนโยบายกาหนด
ไว้ (Non-Policy Expenses) การจัดซื้ อและการขายทรั พ ย์สิ นที่ ฝ่ายบริ หารยังไม่มี กาหนดไว้ห รื อที่ มิใ ช่ เ ป็ นธุ ร กรรมปกติ
(Buying & Selling of Non-Policy Assets) และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั หากเกินกว่าอานาจ และ/หรื อ วงเงินที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้ สาหรับนโยบายหรื อการบริ หารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อน
ตาแหน่ ง การพ้น จากการเป็ นพนัก งาน การให้ร างวัล ผลตอบแทน การขึ้ น เงิ น เดื อนประจาปี ของบริ ษทั ตลอดจนการ
บริ หารงานบุคคล สามารถอนุมตั ิได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้กบั กรรมการคนหนึ่ งคนใด หรื อหลายคนในคณะกรรมการบริ หารหรื อ
บุ ค คลอื่ น ใดในการปฏิ บัติก ารอย่า งหนึ่ งอย่า งใด โดยอยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารกาหนด ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอานาจที่ได้ให้ไว้กบั บุคคลที่ได้รับมอบอานาจช่วงนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่
คณะกรรมการบริ หารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และกาหนดให้รายการที่กรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยที่มิใช่รายการธุรกิจปกติหรื อเป็ นตามเงื่ อนไขการค้า ให้กรรมการบริ หารซึ่ งมี
ส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิอนุมตั ิการทารายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบต่อไป เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. พิจารณากลัน่ กรองก่อนนาเสนอขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับนโยบายบริ ษทั เรื่ องที่ หาก
ดาเนิ นการไปแล้วจะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการบริ ษทั ที่ วางไว้ และเรื่ องที่ คณะกรรมการบริ หาร
เห็ นสมควรเสนออนุ มตั ิเป็ นรายเรื่ อง หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้วางไว้ เช่ น เรื่ องการอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อ เป็ นต้น
2. มีอานาจในการพิจารณาอนุ มตั ิ คาขอสิ นเชื่ อ และคาขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ ทุกประเภทของลูกหนี้
บริ ษทั ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. มีอานาจในการกาหนด และ/หรื อ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
4. มีอานาจในการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการสิ ทธิประโยชน์ของพนักงาน
5. มี อ านาจในการพิ จ ารณากลั่น กรองเพื่ อ ขออนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษ หรื อเงิ น โบนั ส ต่ อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมตั ิ
6. มีอานาจสัง่ การให้ฝ่ายจัดการดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั และไม่ขดั ต่อกฎหมาย
7. มีอานาจในการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. มีอานาจในการอนุมตั ิค่าใช้จ่าย หรื อรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
9. ติดตามและประเมินการดาเนิ นงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริ ษทั กาหนดอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่ เห็นสมควร
10. พิจารณากลัน่ กรองวิเคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
11. มีหน้าที่รับผิดชอบกลัน่ กรองแผนงาน และจัดทางบประมาณประจาปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายสุวทิ ย์ อรุ ณานนท์ชยั
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
„ กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
„ คัดเลือก และเสนอชื่ อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งต่างๆ ที่ได้ทาการสรรหาเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
„ ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการในชุ ด ต่ า งๆ มี ข นาดและองค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกับ องค์ ก ร รวมถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยกรมมการและ/หรื อคณะกรรมการในชุด
ต่างๆ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่ มีความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ สอดคล้องกับคณะกรรมการใน
ชุดต่างๆ
„ เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
2. ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
„ ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ ในการก าหนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ของกรรมการบริ ษ ัท
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการในชุดต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
„ ดูแลให้กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการในชุดต่างๆ ได้รับผลตอบแทนที่ เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
„ ก าหนดแนวทางการประเมิ น ผลงานของกรรมการผูจ้ ัด การเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ผลตอบแทนประจ าปี
(การปรับเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น) และนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
„ ทบทวนโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ของกรรมการบริ ษ ัท กรรมการผู ้จัด การและ
กรรมการในชุดต่างๆให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
„ เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกาหนดค่าตอบแทนในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
3. ด้านอื่น ๆ
„ พิจารณาในเรื่ องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ตามหลักข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีของบริ ษทั จดทะเบี ยน
บริ ษทั จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการ
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กรณี ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะกาหนดวาระการประชุมเรื่ อง การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระหนึ่งในการประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเจริ ญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายโกวิท
รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
กรรมการบรรษัทภิบาล
5. นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการบรรษัทภิบาล
6. นายอนุชาติ
ดีประเสริ ฐ
กรรมการบรรษัทภิบาล
7. นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
8. ดร. ถกล
นันธิราภากร
กรรมการบรรษัทภิบาล
9. นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการบรรษัทภิบาล
10. นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
11. นายสุวทิ ย์
อรุ ณานนท์ชยั
กรรมการบรรษัทภิบาล
12. ผศ.แน่งน้อย
ใจอ่อนน้อม
กรรมการบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2. ตรวจสอบและให้คาแนะนาในเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั แก่คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้
เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3. จัดทานโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั และปรั บปรุ งสาระสาคัญในนโยบายดังกล่าว ให้ทนั สมัย
และมีความเป็ นสากลอยูเ่ สมอ
4. ปรั บปรุ ง คู่มือจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ ของบริ ษทั ให้เหมาะสม ทันสมัย และกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะ
6. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฎิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนื่ องจากคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั มีหน้าที่ ในการควบคุม ดูแลและกลัน่ กรองการทาธุ รกรรมต่าง ๆ ของ
บริ ษทั ซึ่ งในการปฏิ บัติหน้าที่ จะต้องพิจารณาถึ งความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จด้วย คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หาร ปฏิ บัติหน้าที่ เป็ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้วยอี กฐานะหนึ่ ง แต่งตั้งขึ้ นในการ
ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.
นายวิรัตน์ ชินประพินพร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3.
นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4.
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ขอบเขตอำนำจหน้ ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กลั่น กรองนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท และความเสี่ ย งในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ประเมินปั จจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในอัน
ที่จะนามาใช้ในการปรับปรุ งมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
3. กาหนดมาตรการต่างๆ ในอันที่จะสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ท้ งั ภายในและ
ภายนอกเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4. พิจารณาความเสี่ ยงโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงมีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมตั ิเครื่ องมือหรื อมาตรการต่างๆ ที่ ใช้สาหรับวัดและประเมินความเสี่ ยงให้มีความเหมาะสมและ
เชื่อถือได้
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 คณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่ เช่นเดี ยวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ยังมี
บทบาทและหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรื อมีขอ้ เสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยูภ่ ายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
กรรมการอิสระมีท้ งั หมด จานวน 5 ท่าน ซึ่ งกรรมการอิสระได้จดั ประชุมเป็ นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระ
ด้วยกันโดยไม่มีผบู ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจมีความไม่เป็ นกลางเข้าร่ วมประชุม
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อศึ กษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และร่ วมกันกาหนด
ข้อเสนอแนะก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการและการดาเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและมี
ประสิ ทธิภาพต่อองค์กรบริ ษทั และเกิดประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
5. ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
6. ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ที่ ป รึ กษากฎหมาย หรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ นตัว แทนของกรรมการของบริ ษ ัท ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เพื่อสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- คณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคน
เดี ยวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยง
สู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่ พึงมีหรื อพึงเลื อกตั้งในครั้ งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั
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- คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ัทได้มีก ารแต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่ วยในการกากับดู แลและสอบทานข้อมู ล
ต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพื่อทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็ นบุคคล
ที่ มีความรู ้ความสามารถ โดยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
กาหนดให้ผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผูบ้ ริ หารหรื อ
หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็ น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่ งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริ การอื่นๆ
ในปี 2556 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็ น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่ งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริ การอื่นๆ
ในปี 2555 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 400,000 บาท ต่อปี
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ไตรมาสละ
200,000 บาท
3. ไม่มีค่าบริ การอื่นๆ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวมและแนวทางการดาเนินงาน CSR ของบริษัท
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิ ติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
นาพาให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ด้วยปรัชญาในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ในพันธกิจต่อสังคมขององค์กรว่า
“บริ ษทั ยึดมัน่ การดาเนิ นธุรกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบแทนสังคมและร่ วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
เพราะเมื่อใดที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยจิตสานึ ก รวมถึงบริ ษทั มีความพร้อมและศักยภาพในการสร้าง
ความมัน่ คง บนพื้นฐานหลักขององค์กรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พร้อมไปกับการดาเนิ นธุรกิจด้วยแนวการกากับดูแล
กิ จการที่ ดี ใส่ ใจและให้ความสาคัญต่อความคาดหวังและประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดุลยภาพของปั จจัยเหล่านี้
จะเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในระยะยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ความรั บ ผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ การพัฒนาธุ รกิ จอย่า งยัง่ ยืน
โดยครอบคลุมมิติท้ งั ด้านการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมแก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งยึด
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่จดั ทาโดย ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ปั จจุบนั กาหนดหลักการไว้ดงั นี้ (หลักการ 8 ข้อ )
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ยต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั ฯ จึ งมี กลยุทธ์ในการดูแล ปรับปรุ งการ
ดาเนิ นงาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั
สามารถเจริ ญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่ วม และหลักบรรษัทภิบาล ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
ผูถ้ ือหุน้
ลูกค้า
คู่คา้
พนักงาน
เจ้าหนี้
คู่แข่ง
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ

กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติ
ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
พัฒนาการให้บริ การที่เป็ นเลิศอย่างแม่นยารวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด
สร้างความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการร่ วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
สนั บ สนุ น การพัฒ นาและฝึ กอบรม พร้ อ มทั้ง ดู แ ลอย่ า งเสมอภาค รวมถึ ง การให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ดว้ ยความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต
ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ดาเนินธุรกรรมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1. กระบวนการจัดทารายงาน บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ ในความเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยการรายงานได้จดั ทาตามแนวทางการจัดทารายงานแห่ งความยัง่ ยืนของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยและสถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)
2. การดาเนินงานตามนโยบาย บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิ จโดยยึดหลักการกากับ
ดู แลกิ จการที่ ดีเ ป็ นแนวทาง และให้ความสาคัญ กับการมี จรรยาบรรณในการด าเนิ นธุ ร กิ จเพื่อ เป็ นกรอบความประพฤติ
ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร และสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
ประเด็นหลัก
ประเด็นมุ่งเน้ น

แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการและ
ส่ งเสริ มการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
คู่มือจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ รวมทั้ง
เป็ นธรรม ไม่ใช้อานาจผูกขาด
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ รั ป ชั่น ที่ ค รอบคลุ ม ใน
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ประเด็น การให้หรื อรั บของขวัญ การขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น รวมถึ ง
- นโยบายต่อต้านการ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่
ก าหนดนโยบายซึ่ งเผยแพร่ ไ ว้บ นเว็บ ไซต์ข อง
คอร์รัปชัน่
บริ ษทั (www.ratchthani.com)
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
ประเด็นหลัก
การกาหนดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ต
การฝึ กอบรมให้ความรู ้

ประเด็นมุ่งเน้ น
- นโยบายการป้ องกัน
การฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย

แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษัท ก าหนดให้ มี ค าสั่ ง ระเบี ย บ และคู่ มื อ
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้ องกันการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิ น
แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ตามแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ สานักงานการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ประกาศกาหนด

สาหรั บปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มให้ตวั แทนพนักงานจากฝ่ ายอานวยสิ นเชื่ อ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฝ่ ายกฎหมายเข้าร่ วมอบรม “แนวทางการดาเนิ นงานที่ ถูกต้องตาม พรบ.การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและพรบ.
ข้อมูลเครดิตและประกาศฯต่างๆ สาหรับธุรกิจเช่าซื้อและลิสซิ่ง” ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประเด็นหลัก
การปกป้ องสิ ทธิของลูกค้า

ประเด็นมุ่งเน้ น
- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า

ส่วนที่ 2 หน้า 69

แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษ ัทมี นโยบายการเก็บ รั กษาข้อ มู ลความเป็ น
ส่ ว นตัว ของลู ก ค้า ไว้เ ป็ นความลับ โดยจะมี ก าร
อบรมให้พนักงานมีความเข้าใจถึงสิ ทธิ ความเป็ น
ส่วนตัวของลูกค้า

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ประเด็นหลัก

การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน

ประเด็นมุ่งเน้ น

- การลดการใช้ทรัพยากร การนา
กลับมาใช้ใหม่ และการรี ไซเคิล

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ประเด็นหลัก
ประเด็นมุ่งเน้ น
- มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝึ กอบรมเพื่ อ โอกาสใน
การพัฒนาและส่งเสริ มพนักงาน
ความก้ า วหน้ า ของพนั ก งาน
อย่างเท่าเทียมกัน
สุขภาพและความปลอดภัย

- ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบ
สุ ขภาพและความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงาน

สวัสดิการ

- การดู แ ลและให้ค วามสาคัญ
กับ พนัก งานให้มี ชี วิต ส่ ว นตัว
และชีวติ การทางานที่สมดุล

แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษทั ได้จัดตั้งโครงการอนุ รั กษ์ทรั พยากรและ
การประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้กระดาษ
หรื อซองกระดาษรี ไซเคิล การใช้อุปกรณ์สานักงาน
ต่า ง ๆ อย่า งคุ ้ม ค่ า การประหยัด น้ า ประหยัด ไฟ
หลังจากเลิกใช้งาน ต้องทาการปิ ดทุกครั้งเพื่อเป็ น
การประหยัดพลังงานของบริ ษทั และพลังงานของ
ประเทศชาติ
แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ ล ะปี ในสั ด ส่ ว นไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 50 ของ
พนักงานทั้งหมด และจัดส่ งรายงานการฝึ กอบรม
ตามข้อบังคับของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- บริ ษทั มีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการทางาน เพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
การประสบอันตราย โดยมีการประเมินผล ติดตาม
ผล และปรับปรุ งแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
- บริ ษทั ตระหนัก ว่า พนักงานของบริ ษทั ทุ ก คนมี
คุณค่าและเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจ โดย
จัด ให้มีก ารดู แลพนัก งานอย่า งเสมอภาค การให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี

สาหรับปี 2557 บริ ษทั จัดให้มีการอบรมภายในและส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมการอบรมภายนอกทั้งหมดจานวน 237 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.70 ของจานวนพนักงานทั้งหมด และมีจานวนชัว่ โมงเฉลี่ย 44.50 ชัว่ โมงต่อปี
บริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทางานของสถาน
ประกอบกิ จ การ โดยมี ผู ้แ ทนนายจ้า งระดับ ผูบ้ ริ ห ารเป็ นประธาน และผูแ้ ทนนายจ้า งระดับ ผู ้จัด การเป็ นกรรมการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสู ตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ จดั ขึ้นโดยสถาบันฝึ กอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน บริ ษทั ปิ่ นทองกรุ๊ ป แมนเนจ
เม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
การบริ หารด้านความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ
ทางบริ ษทั ได้ส่งเสริ มให้พนักงานทุกคนดูแลใส่ ใจ ความปลอดภัยซึ่ งกันและกันทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร โดยสานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นห้องชุดบนอาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ร่วมมือกับนิ ติบุคคลอาคาร
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สานักงานในการเข้าร่ วมรับฟังการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการซ้อมอพยพหนี ไฟ การทดสอบเสี ยงสัญญาณ
ที่ใช้ในการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งทางบริ ษทั จะเลือกพนักงานเข้าใหม่ให้เข้ารับการซ้อมอพยพหนี ไฟ เพื่อจะได้เรี ยนรู ้เส้นทาง
บนอาคารรองรับแผนกรณี เกิดเหตุอคั คีภยั
ทางบริ ษ ัท ได้เ ล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของความปลอดภัย ในการท างานไม่ ว่า จะเป็ นทางด้า นสุ ข อนามัย หรื อ
สภาพแวดล้อมในการทางาน จึ งจัดให้มีการอบรมพนักงานที่ เข้าทางานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานปั จจุบนั ให้มีความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทางาน และการปฎิบตั ิได้อย่างถูกวิธีเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดอันตราย จากการบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน เช่น การหลีกเลี่ยงการทางานในพื้นที่ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ไม่ปลอดภัย การใช้ผา้ ปิ ดจมูกเพื่อป้ องกันการสัมผัสกับฝุ่ นละออง เพื่อลดปั ญหาทางสุขภาพระยะยาว เป็ นต้น
การดาเนินการด้านสวัสดิการ
ทางบริ ษทั ได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานเป็ นหลักและให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่ งเป็ นสิ ทธิ
ประโยชน์ที่พึงจะได้รับในด้านต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการด้ านการประกันชีวติ กลุ่ม
บริ ษทั ได้เห็ นถึงความสาคัญของพนักงาน และใส่ ใจสุ ขภาพและชี วิตของพนักงานเป็ นที่ ต้ งั และห่ วงใยใส่ ใจ
สุ ขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้จดั ตั้งสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชธานี ประกันชีวิตกลุ่ม” ให้กบั พนักงานทุกคน เพื่อเป็ นการ
สร้ างขวัญ และกาลัง ใจ รวมถึ งเป็ นหลัก ประกันในการทางานของพนักงานทุ กคน อี กทั้งยังเป็ นการแบ่ งเบาภาระให้กับ
พนักงาน โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สวัสดิการด้ านการตรวจสุ ขภาพประจาปี
บริ ษทั ได้เห็ นความสาคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิ การการประกันชี วิตกลุ่มแล้ว บริ ษทั ได้จดั ให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจาปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ ยงต่อโรคภัยของ
ตนเอง และจัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอคาแนะนาหลังจากทราบผลการตรวจสุ ขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักใน
สุ ขภาพของตนเองและเป็ นการลดโอกาสการเกิ ดปั ญหาทางสุ ขภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยงั เปิ ดโอกาสให้ครอบครัวของ
พนักงานตรวจสุ ขภาพประจาปี โดยเสี ยค่าใช้จ่า ยในอัตราที่ ต่ ากว่าราคาปกติ บริ ษทั จึ งได้ใส่ ใจพนักงานให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงทุกคน
สวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อว่า “ราชธานีเลีย้ งชีพ ทวีค่า” เพื่อส่ งเสริ มการออมเงินและ
เพื่อเป็ นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณี ที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่ องจากบริ ษทั มีความเห็นว่าพนักงานที่อยูท่ างานกับ
บริ ษทั เรื่ อยมาจนกระทัง่ เกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุ ข จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพขึ้น ในสัดส่วน 5% ของเงินเดือนตั้งแต่วนั ที่พนักงานบรรจุ โดยบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้อีก 5% เช่นกัน
สวัสดิการเงินช่ วยเหลืองานฌาปนกิจ
บริ ษทั ได้จัดสวัสดิ การที่ มีชื่อว่า “ราชธานีใส่ ใจทุกชี วิต ฌาปนกิจช่ วยเหลือพนักงาน”โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่ วยเหลื อ พนักงาน ในกรณี ที่พ นักงาน บิ ดา มารดา คู่ สมรสหรื อ บุ ตรของพนักงานเสี ยชี วิต บริ ษทั จะช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดงานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด
สวัสดิการด้ านสหกรณ์ ออมทรัพย์
บริ ษทั ได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก “สหกรณ์ ออมทรั พย์ พนักงาน ธนชาต จากัด ” โดยสมาชิ กสหกรณ์ คือ พนักงานที่
สังกัดบริ ษทั ในกลุ่มธนชาต ซึ่ งพนักงานที่ เข้าร่ วมจะเข้าถื อหุ ้นตามที่ กาหนด และมีสิทธิ์ ตามสมาชิ กภาพ เช่ น สวัสดิ การ
ประกันชีวติ กลุ่มและครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับการฝากเงิน การขอกูย้ มื เงิน เป็ นต้น
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กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After process)
สาหรับปี 2557 บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิ จเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
ช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล และมีการดูแลกิ จกรรมเพื่อสังคม พิจารณาอนุ มตั ิและสนับสนุ นงบประมาณ หลังจากนั้น
พนักงานของบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่ทางบริ ษทั ได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดงั ต่อไปนี้
กิจกรรม “ราชธานี มอบทุน มอบใจ เพือ่ น้ อง”
บริ ษทั ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งเป็ นกาลังสาคัญของชาติ และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศ
ไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้อยูต่ ่อไป ณ โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช
ตาบลแม่ตื่น อาเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรี ยนบ้านน้ ารี พฒั นา ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
โดยบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ร่ วมกับชมรมคนรักษ์ป่ากรุ งเทพฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งบริ จาค
อุปกรณ์การเรี ยน เสื้ อผ้า และสิ่ งของเครื่ องใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับการเรี ยนการสอนต่อไปในอนาคต
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี จังหวัดเชียงใหม่

ณ โรงเรียนบ้ านนา้ รีพฒ
ั นา จังหวัดน่าน
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กิจกรรม “ราชธานี ส่ งเสริมเด็กไทย เพือ่ ก้ าวไปในอนาคต”
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิวฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
บริ ษทั ได้เ ห็ น ถึ งความสาคัญ และมองเห็ นอนาคตของเด็กๆในชุ มชน โดย คุณโกวิท รุ่ งวัฒ นโสภณ กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้บริ จาคเงินสนับสนุนเพื่อปรับพื้นบริ เวณสนามเด็กเล่นและปรับปรุ งภูมิทศั น์
ให้กบั มูลนิ ธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
และส่งมอบสถานที่ให้กบั ทาง รศ.ดร.คุณหญิงวงจันทร์ พินยั พิติศาสตร์ (ประธานมูลนิธิฯ)
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
โรงเรี ยนบ้านห้วยอูน
บริ ษทั เห็นว่าการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ให้สะอาดร่ มรื่ น เป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาร่ างกาย จิ ตใจ อันจะส่ งผลให้
นักเรี ยนมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต และสติปัญญาดี โดยคุณ วิรัตน์ ชิ นประพินพร ประธานกรรมการบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง
จากัด (มหาชน) ได้บริ จาคงบประมาณ 53,750 บาท ช่ วยสนับสนุ น โครงการ ปรั บ ปรุ งสิ่ ง แวดล้อ ม อาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ โรงเรี ยนบ้านห้ วยอูน ตาบลปงเตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง เพื่อช่ วยให้โรงเรี ยนมี สภาพแวดล้อมที่ ดี มี ความ
ปลอดภัย สาหรับนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
กฐินพระราชทาน วัดนิมมานรดี
บริ ษทั เห็นความสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยคุณโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง
จากัด (มหาชน) ได้บริ จาคทรั พย์ในการถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทาน เป็ นเงิ นจานวน 22,420 บาท น้อมนาไปถวายแด่
พระสงฆ์ผอู ้ ยูจ่ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
มูลนิธิคุวานันท์
บริ ษทั เห็นความสาคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนต่อคู่คา้ เพื่อสร้างประสิ ทธิภาพการร่ วมมือทางธุรกิจ
ในระยะยาว โดยคุณคมสันต์ บุญย้ อยหยัด รองกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ร่ วมบริ จาคเงินสมทบ
ทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิคุวานันท์ จานวนเงิน 20,000 บาท เพื่อมอบให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษา เรี ยนดี แต่
ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผูส้ ูงอายุที่ประสบความทุกข์ยาก ณ บริ ษทั โค้วยูฮ่ ะอีซูซุเซลส์ จากัด
โรงพยาบาลบ้านบึง
บริ ษทั เห็ นถึงความสาคัญของการรักษาผูป้ ่ วยที่ อยูห่ ่ างไกลจากโรงพยาบาล ทาให้ไม่สะดวกในการเดิ นทาง โดย
คุณคมสั นต์ บุญย้ อยหยัด รองกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ร่ วมบริ จาคเงิ นสมทบเป็ นจานวน
25,000 บาท เพื่อนาไปใช้ในการจัดซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ สาหรับให้บริ การผูป้ ่ วยที่ หน่วยไตเทียม
ณ โรงพยาบาลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
10.3 การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการคอร์ รัปชัน่ ส่ งผลร้ายและเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ ที่สาคัญเป็ นการกระทาที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสี ยต่อชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั ทั้งด้านจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทาให้
ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ขาดความเชื่อมัน่ ต่อองค์กร บริ ษทั จึงถือเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่
จะ ไม่สนับสนุ นกิจการ กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลที่มีส่วนร่ วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้อมจากการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่าง
ประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมัน่ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
คณะกรรมการของบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของกลุ่มธนชาต โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ทุกคนของบริ ษทั
ต้องถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.ratchthani.com)
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาขั้นตอนปฏิบตั ิในการประเมินความเสี่ ยงด้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อใช้
เป็ นแนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างจริ ยธรรม มาตรการปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทัว่ ทั้งองค์กรและนาไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ติดตามและป้ องกันความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ัท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าขั้น ตอนปฏิ บัติ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งด้านการคอร์ รั ป ชั่น
ครอบคลุมถึงกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้านการคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การระบุความเสี่ ยงซึ่ งกาหนดโดยกระบวนการหลักที่มี
ความเสี่ ยงต่อการคอร์ รัปชัน่ การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมความเสี่ ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ ยง โดยกาหนด
ความเสี่ ยงด้านการคอร์รัปชัน่ ครอบคลุม 4 รู ปแบบ ได้แก่ การให้หรื อรับสิ นบน ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ การช่วยเหลือทางการเมือง และการบริ จาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบายและมาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ แ ละรั บ ผิด ชอบในการกาหนดและอนุ ม ัติน โยบายและมาตรการต่ อต้านการ
คอร์รัปชัน่ กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการตระหนัก
ถึงความสาคัญและได้นาไปปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริ ษทั มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และสอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ฝ่ ายจัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และควบคุมดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานและ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบ
และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
4. ผูต้ รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ ยงด้านคอร์รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
6. บริ ษทั ลูก บริ ษทั ร่ วม (ถ้ามี) หรื อตัวแทนทางธุรกิจของบริ ษทั ที่บริ ษทั มีอานาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
การฝึ กอบรม โครงการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่นของบริษัท
ในปี 2557 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการอบรมให้พนักงานทุ กคนและทุกระดับในบริ ษทั ได้มีความรู ้ความเข้าใจและ
ปฎิบตั ิได้ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการ “ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ” ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตร Anti Corruption for Executives ร่ วมกับ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ในกลุ่มธนชาต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการอานวยการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) มาเป็ นวิทยากร
2. พนักงานระดับผูจ้ ดั การ ได้เข้าร่ วมอบรมหลักสูตร Anti Corruption for Managers
3. พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การทุ กคน ได้ศึกษาแนวทางปฏิ บตั ิ ผ่านคู่มือเรื่ อง การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ และการ
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแส การร้ องเรียนการทุจริตและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นธรรม
สอดคล้องกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ นโยบายการกากับดูแลกิ จการ รวมทั้งรองรั บนโยบายต่อต้านการ
คอร์ รั ป ชั่น บริ ษัท จึ ง ได้จัด ท า ระเบี ย บเรี่ อง การแจ้ง เบาะแส การร้ อ งเรี ยนเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ตและการคอร์ รั ป ชั่ น
(Whistleblower) ขึ้น เพื่อให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งเบาะแสกระทาทุจริ ตหรื อการคอร์รัปชัน่
ผูพ้ บเห็ นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทาทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่ หรื อได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริ ตและ
การคอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรี ยน โดยเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุขอ้ เท็จจริ ง หรื อแจ้งหลักฐานที่
ชัดเจนเพียงพอ ที่ แสดงให้เห็ นว่ามีเหตุอนั ควรให้เชื่ อได้ว่ามี การกระทาทุ จริ ต การคอร์ รัปชัน่ หรื อได้รับผลกระทบจาก
การปฏิเสธการทุจริ ต และการคอร์รัปชัน่ โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
1. Website: www.ratchthani.com เรื่ อง การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริ ต การ
คอร์รัปชัน่ )
2. แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผูจ้ ดั การ
3. แจ้งโดยตรงที่ ผูบ้ ริ หารสูงสุดของผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั
4. แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
กรณี ที่ เป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้องกับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง หรื อ กรรมการบริ ษทั ให้แจ้ง เรื่ อ งโดยตรงต่ อ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การคุ้มครองการแจ้ งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ได้กาหนดกลไกในการให้ความคุ ม้ ครองผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั ในการต่อต้านการทุ จริ ตและการ
คอร์รัปชัน่ ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรื อการให้ขอ้ มูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริ ตและการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่
ว่าการกระทาดังกล่าวนั้น จะไม่ทาให้ผแู ้ จ้งได้รับความเดือดร้อน และเสี ยหาย ดังนี้
1. ให้หน่ วยงานที่ ได้รับแจ้งเรื่ อง พิจารณาข้อมูลในเบื้ องต้นหรื อหาข้อมูลประกอบ หากเห็ นว่าสมควรให้มีการ
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริ งอย่างละเอียด ให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานที่รับเรื่ องให้ความเห็นชอบ แล้วส่ งเรื่ องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปดาเนินการตามขั้นตอนตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของบริ ษทั ตามลาดับ
อนึ่ ง บริ ษทั จะดาเนิ นการตรวจสอบข้อร้ องเรี ยนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมได้ (ไม่ใช่การแจ้งที่เข้าข่ายบัตรสนเทศ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการร้องเรี ยนปั ญหาหรื อข้อพิพาทระหว่างบุคคล
2. บริ ษทั จะให้ความคุ ม้ ครองผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั ในการแจ้งเบาะแสหรื อ ปฏิ เสธการทุ จริ ตและการ
คอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มิให้ได้รับความเดื อดร้อน อันตราย หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรมอันเกิ ดจากการให้ความ
ร่ วมมือในการต่อต้านการทุจริ ตและการคอร์รัปชัน่ ดังกล่าว
3. บริ ษ ัทจะไม่ล ดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผ ลทางลบต่ อพนัก งาน หรื อ ผูบ้ ริ หารที่ ปฏิ เสธการทุ จริ ตและการ
คอร์รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
4. กรณี ผแู ้ จ้งเบาะแส / ร้องเรี ยน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรื ออาจเกิดความเสี ยหาย สามารถร้องขอให้
บริ ษทั กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้
5. เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูร้ ้องเรี ยน และให้ขอ้ มูลที่กระทาโดยสุ จริ ต บริ ษทั จะปกปิ ดข้อมูล ผูแ้ จ้งเบาะแส
หรื อให้ขอ้ มูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริ ง
หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั 3
6. กรณี พบว่ามีพนักงาน หรื อผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม หรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย
ต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรี ยน หรื อปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ให้ถือว่าเป็ นการผิด
วินยั
โครงการ “แนวร่ วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านทุจริต”
ตามที่ บ ริ ษ ัท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ได้ล งนามเข้า ร่ ว มประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้ดาเนิ นการจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมฯ จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ตแล้ว นั้น
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต มีมติให้การรับรอง
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective
Action Against Corruption หรื อ CAC) พร้อมกับบริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในกลุ่มธนชาตรวม 10 บริ ษทั

คุณโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองการเป็ นสมาชิก
แนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Against Corruption หรื อ CAC) จาก
นายประมนต์ สุ ธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่ วม
ปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against
Corruption)

ร่ วมกับผูแ้ ทนบริ ษทั ในกลุ่มธนชาต ที่ ผ่านการรับรองฯ ในครั้งนี้ จานวน 10 บริ ษทั เมื่ อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
ณ คริ ส ตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริ เ ดี ย น พลาซ่ าแอทธิ นี จัด โดยสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หอการค้า ไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้า ต่ า งชาติ สมาคมบริ ษ ัท จดทะเบี ย นไทย สภาธุ ร กิ จ ตลาดทุ น ไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร (ประธานกรรมการ) และผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ถ่ายภาพร่ วมกับคุณโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ (กรรมการผูจ้ ดั การ)

การได้รั บ ใบรั บ รองดัง กล่ า วแสดงให้เ ห็ น ถึ ง พลัง ความร่ ว มมื อ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการนานโยบายต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรมของกลุ่มธนชาต โดยบริ ษทั ที่ ได้รับ
ใบรับรองฯ ได้แก่
1. บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
2. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน) 4. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
5. บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) 6. บริ ษทั ประกันชีวติ นครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
7. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ แม๊กซ์ จากัด
8. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จากัด
9. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ที เอส จากัด
10. บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษ ัท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) มี ก ารจัด การการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการไปสู่ เป้ าหมายของบริ ษทั ตามที่วางไว้ ซึ่ งบริ ษทั
ยึดตามแนวปฏิ บตั ิการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission
(COSO) มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการบริ หาร สรุ ปได้ดงั นี้
1.

สภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้กาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จที่ ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั
ฝ่ ายจัดการและพนักงานยึดถือแนวเป็ นปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยสัดส่ วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 41.67 ของจานวนกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมด ซึ่ งสู งกว่าที่ กฎหมายกาหนด ทาให้มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการในการประเมินผลและตัดสิ นใจใน
ระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ได้จัดวางโครงสร้ าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ ความรั บผิดชอบตามความ
เหมาะสมและมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็ นไปตามวัตุประสงค์ที่กาหนด

2.

การประเมินความเสี่ยง
บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยงที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจและกาหนดวิธีการตอบสนองความ
เสี่ ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับกิ จกรรม ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่ อาจก่อให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อการกระทาที่ ไม่
เหมาะสม
บริ ษทั ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนสาหรับการปฏิ บตั ิงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงิ นและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
อย่างเหมาะสม

3.

กิจกรรมการควบคุม
บริ ษทั ได้มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรั บได้ ซึ่ งรวมถึงการควบคุ มเชิ งป้ องกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูล
สารสนเทศในแต่ละระดับ การให้อานาจในการปฏิบตั ิงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพ
ของทรัพย์สินของบริ ษทั
บริ ษทั ได้มีการกาหนดแผนนโยบายความต่อเนื่ องทางธุรกิจ (Business Continuous Policy) ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นที่ ไม่สามารถควบคุ มได้ และมีการทดสอบแผนดังกล่าวเป็ นประจา เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั จะสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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4.

ข้ อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษทั ได้นาระบบสารสนเทศซึ่ งมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
บริ ษทั มีช่องทางสื่ อสารเรื่ องต่างๆจากฝ่ ายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิ กส์และกระดาน
ประกาศส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู ้ระหว่างพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีเว็บไซต์ในส่ วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสาร
กับ นัก ลงทุ น และมี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ผ่ า นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ที่
auditcom@thani.co.th

5.

การติดตามและประเมินผล
บริ ษ ัท ได้มี การประเมิ น ในประเด็ น ที่ มี นัย สาคัญ และติ ด ตามผลอย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจ า โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบผ่านทางผูต้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาหนดให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการชี้แจงข้อบกพร่ องจากการประเมินผลของผูต้ รวจสอบภายในอิสระของ
บริ ษทั และกาหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและทันเวลา

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ มี
ประสิ ทธิภาพที่เพียงพอและเหมาะสม
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริ ษทั แต่จดั ให้มีผตู ้ รวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทาหน้าที่และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การในด้านงานบริ หาร
ของหน่วยงาน
บริ ษทั ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งเป็ นหัวหน้า งานสายงานตรวจสอบและกากับ การปฏิ บัติของกลุ่มธนาคาร
ธนชาต เป็ นผูต้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน
ตามปกติธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance Control) นอกจากนี้ แผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี ต้องเสนอและผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผล
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Based Audit Approach) และยึดแนวการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
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12. รายการระหว่างกัน
ในปี 2556 และปี 2557 บริ ษทั มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็ นรายการมี
เงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ยกเว้นรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ได้เปิ ดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่างกันเป็ นดังนี้
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินกู้ยมื และยอดคงค้ างอืน่ จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์อื่น ‟ เงินประกัน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซิต้ ี วูด้ จากัด
ผูบ้ ริ หาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
หุน้ กูร้ ะยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
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(หน่ วย : บาท)
2556

178,571,305

143,653,286

58,980

58,980

11,684

14,228

180,000,000
89,000,000

130,000,000
165,000,000

198,442

388,469

100,000
429,400,000

514,400,000

-

-

39
3,839,895

4,600,004
-
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12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน

สาหรับปี (หน่ วย : บาท)
2557

2556

นโยบายการกาหนด
ราคา

ความจาเป็ น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

อัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา
อัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา
อัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา
อัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา
อัตราที่ตกลงกันตาม
สัญญา

เป็ นรายการที่เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้า
ปกติทวั่ ไปและเป็ นการสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั รายการดังกล่าวได้มีการกาหนดเงื่อนไข
โดยคานึงถึงราคาตลาด ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

อัตราที่ตกลงกัน

เป็ นรายการที่ เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจการค้า
ปกติ ทวั่ ไปและเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั รายการดังกล่าวได้มีการกาหนดเงื่อนไข
โดยคานึงถึงราคาตลาด ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

อัตราที่ตกลงกัน

เป็ นรายการที่ เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจการค้า
ปกติ ทวั่ ไปและเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั รายการดังกล่าวได้มีการกาหนดเงื่อนไข
โดยคานึงถึงราคาตลาด ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

อัตราที่ตกลงกัน

เป็ นรายการที่ เป็ นไปตามลักษณะธุ รกิจการค้า
ปกติ ทวั่ ไปและเป็ นการสนับสนุ นการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
บริ ษทั รายการดังกล่าวได้มีการกาหนดเงื่อนไข
โดยคานึงถึงราคาตลาด ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ซื้อซอฟแวร์

-

10,517,797

ดอกเบี้ยจ่าย

11,101,332

21,395,173

ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย

10,072,661

9,133,692

ค่าเช่าจ่าย

296,639

481,415

ค่าบริ การจ่าย

5,962,272

1,296,983

บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยจ่าย

5,994,343

5,128,527

บริษัท ซิตี้ วู้ด จากัด

ดอกเบี้ยจ่าย

10,333,833

-

ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

4,848,789

9,012,678
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันในปั จจุบนั นั้นเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็ นการสนับสนุนการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล โดยค่าตอบแทนได้
มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึงราคาตลาด หรื อต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็ นต้นทุน
ประมาณการจากการค่าเช่าในอัตราตลาดบวกด้วยอัตรากาไรที่ได้กาหนด ซึ่งเป็ นอัตรากาไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการ
พิจารณาทบทวนต้นทุนและอัตรากาไรดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี โดยบริ ษทั นาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ เเล้วแต่กรณี
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไป
เช่น ค่าธรรมเนี ยมธนาคารจ่าย เป็ นต้น บริ ษทั จะกาหนดเงื่ อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นราคา
ตลาดที่ใช้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรื อกาหนดโดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกกาไรที่เหมาะสม ในส่ วนของรายการระหว่างกัน
อื่น บริ ษทั จะกาหนดเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทัว่ ไป โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กบั ลูกค้าทัว่ ไป ซึ่งจะต้องเป็ นราคาและเงื่อนไข
ที่ เหมาะสม ทั้งหมดนั้นเพื่อให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องดาเนิ นการขออนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นตามแต่กรณี โดยบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชี หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญพิเศษ
พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมตั ิรายการระหว่างกันนั้น
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ ง
ทรัพย์สินที่ สาคัญของบริ ษทั บริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์และข้อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
สาหรับแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุ รกิ จปกติ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารจ่าย เป็ นต้น ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และเป็ นไป
ตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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ส่ วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการเนินงาน
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13. ข้ อมูลการเงินทีส่ าคัญ
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13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
(1) ผูส้ อบบัญชี และสรุ ปรายงานการตรวจสอบบัญชี
ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2557 นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
บริษัทผู้สอบบัญชี
เลขที่
4499
บริ ษัท ส านั ก งาน อี ว าย
จ ากั ด (เดิ มชื่ อบริ ษั ท
สานักงานเอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด)

2556 นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

2555 นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่ อนไข โดยมี ความเห็ นว่า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 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
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
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
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(2) ตารางสรุ ปงบการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ครบกาหนด
ชาระใน 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินครบกาหนด
ชาระใน 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ อที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่า 1ปี – สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่
ครบกาหนดชาระ
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ รวม

2557
พันบาท
ร้ อยละ

2556
พันบาท
ร้ อยละ

2555
พันบาท
ร้ อยละ

204,241.27

0.73

182,822.47

0.67

177,821.08

0.93

10,562,738.09

37.91

9,363,836.53

34.31

6,357,841.06

33.09

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

0.35
0.17
0.30
0.03

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

0.28
0.14
0.11
0.29

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

0.30
0.11
0.13
0.21

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

16,462,811.76

59.08

17,227,918.26

63.12

12,300,687.86

64.02

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

0.65
0.00
0.07
0.19
0.06
0.45
0.01
100.00

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

0.00
6,019,133.07
1,036,404.65
1,499,558.61
326,405.39
4,648.74
137,709.45
134,541.64

0.00
21.60
3.72
5.38
1.17
0.02
0.49
0.48

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
31.26
0.82

328,087.87
3,853.09
75,120.40
38,942.84

1.71
0.02
0.39
0.20

9,379.32
624,787.92
14,180,210.94

0.04
2.24
50.89

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
46.74

12,443.09
23,985,222.82

0.05
86.08

11,249.60
24,069,871.99

0.04
88.19

9,201.85
16,705,184.33

0.05
86.94

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
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(หน่วย : พันบาท)
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

2557
พันบาท

2556
ร้ อยละ

พันบาท

2555
ร้ อยละ

2,013,522.78
319,888.16

7.23
1.15

1,610,819.60
319,888.16

145,500.00
0.00
1,400,134.56
0.00
3,879,045.50
27,864,268.32

0.52
0.00
5.02
0.00
13.92
100.00

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

5.91
1.17

พันบาท

ร้ อยละ

1,342,349.71
319,888.16

6.99
1.66

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

0.36
0.00
4.04
0.00
13.06
100.00

(หน่วย : พันบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556

2557
พันบาท

ร้ อยละ

พันบาท

2555
ร้ อยละ

พันบาท

ร้ อยละ

รายได้และค่าใช้ จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้ อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้ รวม

2,377,960.53
19,328.14
197,117.47
159,523.21
2,753,929.35

86.35
0.70
7.16
5.79
100.00

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

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริ หาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายรวม

1,071,901.12
352,579.22
99,833.98
332,505.63
193,020.39
2,049,840.34

38.92
12.80
3.63
12.07
7.01
74.43

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

704,089.01

25.57

754,239.88

31.46

477,404.70

30.15

กาไรสุ ทธิ
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13.2 อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญทีส่ ะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท

อัตราส่ วน

2557

2556

2555

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

25.57
53.12
8.71
4.52
4.19
19.83

31.47
63.17
8.97
4.52
4.45
26.31

30.15
67.80
8.92
5.20
3.72
21.13

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

2.55
0.09

3.24
0.09

3.02
0.09

6.18
1.32
65.77

7.47
1.17
59.80

6.66
1.16
63.09

1.93
0.35

2.00
0.47

1.87
0.36

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 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
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีกาไรสุทธิจานวน 704.09 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 50.15 ล้านบาทหรื อร้อยละ 6.65
โดยรายได้รวมสาหรับปี 2557 มีจานวน 2,753.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 356.95 ล้านบาทหรื อร้อยละ 14.89
ซึ่งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่ งปี แรก ประกอบกับการขยายฐานสิ นเชื่อเช่าซื้ออย่าง
ต่อเนื่ องของบริ ษทั ในขณะที่ บริ ษทั มีรายจ่ายทางการเงิ นจานวน 1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 154.63 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 16.86 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกูเ้ พิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสิ นเชื่อ
รายได้
ปี 2555 การขยายฐานสิ นเชื่อของบริ ษทั ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากการฟื้ นตัวของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์
หลังจากวิกฤตการณ์อุทกภัยและการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทาให้บริ ษทั มีรายได้รวม 1,583.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
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)
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 ษทั ยังคงขยายฐานสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ
จากนโยบายประชานิยม ส่งผลให้บริ ษทั มีรายได้รวม 2,396.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 813.50 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 51.37 จากการขยายฐานสิ นเชื่อในกลุ่มรถบรรทุกใหม่และเก่าตามแผนธุรกิจ ต่อเนื่ องจากปี 2555 (โดยลูกหนี้ เช่า
ซื้อและลูกหนี้การเงินเพิม่ ขึ้นจากปี 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
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ปี 2557 บริ ษทั ยังคงขยายฐานสิ นเชื่ออย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้รวม 2,753.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2556 จานวน 356.95 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14.89 จาก (โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้ การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน
470.79 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.75)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2557 ของบริ ษทั ยังคงมาจาก รายได้ดอกเบี้ ยจากสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิ น
จานวน 2,397.29 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 87.05 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ จานวน 197.12
ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 159.52 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.16 และร้อยละ 5.79 ตามลาดับ
สัด ส่ ว นรายได้ด อกเบี้ ย ทั้ง จากสัญ ญาเช่ า ซื้ อ และสัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น ต่ อ รายได้อื่ น (ในที่ น้ ี หมายถึ ง รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ และรายได้อื่น) ของบริ ษทั สาหรับปี 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2557
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้อื่น

12.95%

0.70%

ปี 2556

ปี 2555

รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
11.93%
จากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
13.05%
จากสัญญาเช่าการเงิน

0.69%

0.78%

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

86.35%

87.38%

86.17%

ค่ าใช้ จ่าย
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 เพิ่มขึ้นจากปี 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
ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 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
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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 โดยมาจากรายจ่ายพนักงานที่เพิม่ ขึ้นประมาณ 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
สาหรั บปี 2557 บริ ษทั มี รายจ่ ายทางการเงิ นจานวน 1,071.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน
352.58 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 432.34 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 193.02 ล้านบาท
ต้นทุ นทางการเงิ นในปี 2557 มีจานวน 1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 154.63 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.86
เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกูท้ ี่มีตน้ ทุนทางการเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่มี
ความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ทาให้อตั ราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2557 ใกล้เคียงกับปี ก่อนที่ระดับร้อยละ 4.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับปี 2556 มีจานวน 352.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 97.17 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.04 ซึ่ งมาจากรายจ่ายหลักๆ ที่ โดยรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามยึดรถ 32.98 ล้านบาท ค่านายหน้าติดตามเร่ งรัดหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 10.89 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี 2557 มีจานวน 432.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 163.24 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 60.66 โดยเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิ จภายในประเทศในมีสัญญาณการชะลอตัวที่ ชดั เจนประกอบกับการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อของบริ ษทั ที่มีการขยายตัวอย่างมาก
กาไรสุ ทธิ

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

2557
ล้ านบาท
704.09
25.57
8.71
4.52
4.19

2556
ล้ านบาท
754.24
31.47
8.97
4.52
4.45

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
50.15
6.65
(5.90)
(18.75)
(0.26)
(2.90)
0.00
0.00
(0.26)
(5.84)

ปี 2557 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ 704.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน 50.15 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6.65 และ
บริ ษทั มีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ี่ร้อยละ 25.57 ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 18.75 โดยกาไรสุ ทธิ ที่ลดลงเป็ นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยรับ
ในปี 2557 ปรับตัวลดลงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิ จที่ถดถอย ซึ่ งอยูท่ ี่ร้อยละ 8.71 และ
อัตราดอกเบี้ยจ่ายอยูท่ ี่ร้อยละ 4.52 จากการใช้แหล่งเงินกูย้ ืมที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่า ทาให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยลดลง
จากปี ก่อนร้อยละ 5.84
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฐานะทางการเงิน
2557
ล้ านบาท

2556
ล้ านบาท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

สิ นทรัพย์รวม

27,864.27

27,293.15

571.12

2.09

ลูกหนี้เช่าซื้อ-สุทธิ

27,025.55

26,591.75

433.80

1.63

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

278.63

241.64

36.99

15.31

ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสิ นทรัพย์รวม (%)

96.99

97.43

(0.44)

(0.45)

สิ นทรัพย์รอการขาย

83.34

29.80

53.54

179.66

โครงสร้างของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั มีองค์ประกอบหลักคือลูกหนี้ เช่าซื้ อ โดย ณ ปี 2556 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม
จานวน 27,293.15 ล้านบาท (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 97.43 ของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมจานวน 27,864.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.09 เมื่อเทียบกับปี 2556
โดยยังคงสัดส่ วนของลูกหนี้ เช่าซื้ อ (สุ ทธิ จากการหักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ) คิดเป็ นร้ อยละ 97.11 ของสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ซึ่งอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับปี ก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย โดยบริ ษทั ยังคงเน้นให้สินเชื่อเช่าซื้ อ
ซึ่งถือเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
คุณภาพลูกหนีแ้ ละการตั้งสารองหนีส้ งสัยจะสู ญ
- ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าซื้อ
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อสุ ทธิ ของบริ ษทั ในปี 2557 2556 และ 2555 มีจานวนเท่ากับ 27,025.55 ล้านบาท 26,591.75
ล้านบาท และ 18,658.53 ล้านบาท ตามลาดับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

ปี 2557
31,728,368,286
(3,783,632,533)
27,944,735,753
(919,185,901)
27,025,549,852
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ปี 2556
31,323,287,836
(4,144,493,881)
27,178,793,955
(587,039,167)
26,591,754,788

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

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
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสี ยหาย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ส่ วนเกินที่อาจเรี ยก
เก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

31,195
6,930
7,130
1,241
475
286
414
569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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%
18,886,369
1,139,494
11,395
1.00%
3,830,242
201,756
2,018
2.00%
3,752,601
156,852
3,137
20.00%
782,280
782,280
156,456
50.00%
227,706
227,706
113,853
100.00%
124,072
124,072
124,072
100.00%
222,746
222,746
222,746
100.00%

118,720

118,720

118,720
166,789

48,248

จานวนราย

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

27,944,736

919,186

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

27,178,794
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3,088,293

587,039

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราร้ อยละ
ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่ าเผื่อหนี้
ของค่ าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
สงสั ยจะสู ญ
สงสั ยจะสู ญ
ดอกเบีย้ เช่ าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย: 1,000บาท) (หน่ วย : 1,000บาท)
1.00%
14,497,278
1,379,162
13,792
1.00%
2,465,905
228,661
2,287
2.00%
1,609,863
114,705
2,294
20.00%
183,945
183,945
36,789
50.00%
49,952
49,952
24,976
100.00%
185,847
185,847
185,847
1-100.00%
17,755
17,755
17,755
68,276

34,316

19,010,545

2,160,027

352,016

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้คา้ งชาระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หกั หลักประกัน

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
ในปี 2557 บริ ษทั มีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ จานวน 920.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332.37 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 56.54 เมื่ อเที ยบกับปี 2556 จากการตั้งสารองตามปกติ ของบริ ษทั ที่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และพิ จารณาตั้งค่ าเผื่ อ
หนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรี ยกเก็บไม่ได้
บริ ษทั มีนโยบายตัดหนี้ สูญโดยจะตัดจาหน่ายลูกหนี้ ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคาพิพากษาตัดสิ นให้ลูกหนี้ และผูค้ ้ าประกัน
ชาระหนี้ให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯไม่สามารถยึดทรัพย์หรื อบังคับคดีให้เป็ นไปตามคาพิพากษาได้ การตัดจาหน่ายลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญ
จะน าไปลดค่ าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญและหนี้ สู ญได้รั บคื นจะบันทึ กในส่ วนของรายได้อื่ น ส าหรั บในปี 2557 2556 และ 2555
บริ ษทั ตัดหนี้สูญเป็ นจานวน 99.97 ล้านบาท 33.44 ล้านบาท และ32.85 ล้านบาท ตามลาดับ
จากตารางข้างต้น ลูกหนี้หลังจากหักดอกเบี้ยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ในปี 2557 2556 และ 2555 นั้น ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
ปกติที่คา้ งชาระไม่เกิน 3 งวดรวมจานวนเงิน 26,469.21 บาท 26,191.78 ล้านบาท และ 18,573.04 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 94.72 96.37 และ 97.69 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 2557
ลูกหนี้ตามสั ญญาเช่ าการเงิน

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 3-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
รวม

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสั ญญาเช่ า
การเงิน รอตัดบัญชี
268,207,926
5,459,377
2,112,936
3,609,132
279,850
279,669,221

อัตราส่ วน
มูลค่ าลูกหนี้

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

ยอดลูกหนี้
อัตราร้ อยละ
หลังหักรายได้
ของค่ าเผื่อหนี้
จากสั ญญาเช่ า
สงสั ยจะสู ญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
16,967,093
1%
524,860
1%
2%
3,609,132
20%
279,850
50%
21,380,935

ค่ าเผื่อหนี้
สงสั ยจะสู ญ

169,671
5,249
721,826
139,925
1,036,671
(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%
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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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ความเพียงพอของการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณ
ที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลูกหนี้ คงค้าง โดยลูกหนี้ ที่คา้ งชาระไม่เกิ นกว่า 3 งวด
จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากยอดเงินต้นสุ ทธิ หลังหักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ ที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 งวด
จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หกั หลักประกัน 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 2557 2556 และ
2555 บริ ษทั มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จานวน 1,479.42 ล้านบาท 990.37 ล้านบาทและ 437.50 ล้านบาท ตามลาดับ
และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 920.22 ล้านบาท 587.85 ล้านบาท และ 352.02 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2557 2556 และ 2555 บริ ษทั มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญร้อยละ 62.20 ร้อยละ 59.36 และร้อยละ 80.46 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

2557

2556

2555

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

23,985.22
7,055.53
624.79
15,700.00
598.66

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

บริ ษทั มีหนี้สินรวมปี 2557 2556 และ 2555 เป็ นจานวนเงิน 23,985.22 ล้านบาท 24,069.87 ล้านบาทและ 16,705.18
ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้ สินรวมในปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.35 จากปี 2556 หนี้ สินรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.09
จากปี 2555 จะเห็นได้วา่ หนี้ สินรวมของบริ ษทั เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเกิดจากการจัดหาเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับ
การขยายตัวของสิ นเชื่อของบริ ษทั
ณ สิ้ นปี 2557 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจานวน 7,055.53 ล้านบาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 624.79 ล้านบาท และหุน้ กูร้ ะยะยาวจานวน 15,700 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของ
ลูกหนี้ คา้ งจ่าย เงิ นโอนรอตัดบัญชี โดยปี 2557 หนี้ สินหมุนเวียนอื่นมี จานวน 598.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จานวน
42.01 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 6.56
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บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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 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 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จานวนประมาณ 387.16
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18.24 ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากกาไรประจาปี จานวนประมาณ 477.40 ล้านบาท และการจ่ายเงิ นปั นผล
จานวนประมาณ 107.39 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2555
จานวน 24.50 ล้านบาท ไปเป็ นสารองตามกฎหมาย และได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 1,342,349,708 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,610,819,649 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจานวน
268,469,941 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล ในกรณี ที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผล
ค านวณได้อ อกมาเป็ นเศษของหุ ้ น บริ ษ ัท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในส่ ว นของเศษหุ ้น นี้ เป็ นเงิ น ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งบริ ษ ัท ได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.03
บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รวมเป็ นจานวนเงิน 308,740,432.84 ล้านบาท
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
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2556
จานวน 40.00 ล้านบาท ไปเป็ นสารองตามกฎหมาย จากการจ่ายหุ ้นปั นผลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ทาให้บริ ษทั มี จานวน
เศษหุน้ คงเหลือจากการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าว จานวน 52 หุ ้น ซึ่ งจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ว จึงมีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
จานวน 1,610,819,649 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 1,610,819,597 บาท (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่ งบริ ษทั ได้
จดทะเบี ยนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,610,819,597 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,524,496 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญใหม่เพิ่มขึ้นจานวน 402,704,899 หุ ้น (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในอัตรา 4 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล ในกรณี ที่หุ้น
สามัญที่ เกิ ดจากการจ่ายเงิ นปั นผลคานวณได้ออกมาเป็ นเศษของหุ ้น บริ ษทั จะจ่ายเงิ นปั นผลในส่ วนของเศษหุ ้นนี้ เป็ นเงิ น
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปั นผลเป็ น
เงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 451,029,487.16 ล้านบาท
สาหรับปี 2557 บริ ษทั มีจานวนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,879.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวนประมาณ 655.77
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.34 มาจากกาไรประจาปี จานวน 704.09 ล้านบาท และการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดจานวน
48.32 ล้านบาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ จานวน 402.70 ล้านบาท
ส่วนที่ 3 หน้า 99

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สภาพคล่ อง
2557
ล้ านบาท

2556
ล้ านบาท

2555
ล้ านบาท

1,195.56

(6,228.07)

(5,356.51)

(7.34)

(19.00)

28.89

(1,166.79)

6,252.07

5,485.23

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

21.42

5.00

157.61

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

204.24

182.82

177.82

กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2555 บริ ษทั 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
ในปี 2557 บริ ษ ัท มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นจ านวน 21.42 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2556 ซึ่ งมี
เงิ นสด จานวน 182.82 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2557 บริ ษทั มี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่ ได้มาจากกิ จกรรม
ดาเนินงานจานวน 1,195.56 ล้านบาท จากการปล่อยสิ นเชื่อเช่าซื้อ
สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริ ษทั ในปี 2557 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ไปจานวน 1,166.79 ล้านบาท ได้มาจากการ
จัดหาเงินโดยการกูย้ มื เพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนที่ 3 หน้า 100

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

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 2557 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
ประธานกรรมการบริ หาร

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

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี

ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่อ

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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

55 - ปริ ญญาโท สาขาการตลาด City University, USA
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ DCP รุ่ น40/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

4,200,000
ร้อยละ
0.21

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ /
กรรมการ
2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษทั ซิต้ ีแมนชัน่ บางหว้า
จากัด
บริ ษทั เจริ ญสุ ขพืชผล จากัด
บริ ษทั เรี ยลตี้แอนด์พร็ อพเพอตี้
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญสุ ขเภสัช ฮุ่นชิว
จากัด

- ประกาศนียบัตร หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 16
ประจาปี 2556
2. นายเจริญสุ ข กิจอิทธิ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

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

74,714,432
ร้อยละ
3.71

- ประกาศนียบัตร การจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

3. นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

54 - ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
Southeastern University, USA

4. นายวุฒิชัย สุ ระรัตน์ ชัย
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 24 กรกฎาคม 2549

52 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
7,264,467
ร้อยละ
0.36

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
2532 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 19/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 60/2006
และ DCP รุ่ น 173
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

2554 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เครดิต 2
2549 - ปัจจุบนั กรรมการและ
กรรมการบริ หาร
2552 - 2553 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส สายงานบริ หารเครดิต
2550 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริ หารเครดิต
2547 - 2550 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บมจ. ธ.นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

52 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2555 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2553
กรรมการ
2552 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
Chief Financial Officer
2550 - 2552 กรรมการบริ หารและ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่ น 24/2002
และ HMS รุ่ น 4/2014
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
54 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณ์ ทางาน

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 89/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการอาวุโส
ฝ่ ายการตลาดเช่าซื้อและ
สิ นเชื่อ Auto Dealer
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บมจ. ธ. นครหลวงไทย
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทุนธนชาต จากัด
(มหาชน)
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ แนลลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ทีลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ธนชาตกรุ๊ ปลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั สิ นเคหการ จากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
7. นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

51 - ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (คณิ ตศาสตร์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ประกาศนียบัตรการอบรม DCP รุ่ น 173
และ SFE รุ่ น 22/2014
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

8. ดร.ถกล นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

68 - ปริ ญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์
University of Arkansas, USA
- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative
Analysis) Northern Louisiana U., USA

309,170
ร้อยละ
0.02

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน
West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตร สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 8/2004
และ ACP รุ่ น 8/2005
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 - ปัจจุบนั กรรมการและ
กรรมการบริ หาร
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2553 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2544 - 2553 ผูอ้ านวยการอาวุโส
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์
2541 - 2544 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บมจ.ธนชาตประกันภัย
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)

BNP Paribas Peregrine
Securities Public Company
Limited

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

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
9. นายสุ รพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

53 - ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, USA
- ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, USA

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
6,249,318
ร้อยละ
0.31

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

- ปริ ญญาโท สาขากฎหมาย
Southern Methodist University , USA
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP และ
DCP รุ่ น 40/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที่
ปรึ กษา
2552 - ปัจจุบนั อนุกรรมการด้าน
กฎหมายและสัญญา
2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
2533 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2555 - 2557 กรรมการ
2554 - 2557 กรรมการ
2554 - 2557
2554 - 2557
2551 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ชื่อบริษัท
บริ ษทั เอราวัณประกันภัย จากัด
(มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริ ษทั 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส แอนด์ มานนท์ จากัด
บริ ษทั เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จากัด
บริ ษทั ทรานซัน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ฟ้ าใสหาดงาม จากัด
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 14 ธันวาคม 2552

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

66 - ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2555 - ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึ กษาด้าน
ประสิ ทธิภาพ
รองอธิบดี

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบนั
2548 - 2551

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น82/2010
และ RCC รุ่ น 19/2014
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

2546 - 2547

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

66 - Bachelor of Art, Louisiana Tech University,
11. นายสุ วิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย
USA
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
- Program for Management Development,
ประธานกรรมการสรรหา
(PMD 1985) Harvard Business School
และกาหนดค่าตอบแทน
Harvard University, USA.
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554
- หลักสู ตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) 14/2002
Director Diploma Examination (Fellow Member)
Audit Committee Program (ACP) 4/2005
Quality Financial Reporting 2/2006
Role of The Compensation Committee
(RCC) 18/2014
Advanced Audit Committee Program
(AACP) 15/2014
Thai Institute Of Directors (IOD)
CMA 8, Capital Market Academy,SET

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2555 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบนั
2528 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั น้ าตาลราชบุรี จากัด

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
12. ผศ.แน่ งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง 8 พฤศจิกายน 2553

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

72 - ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
University of Detroit, USA

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตและพาณิ ชยศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่ น 73/2008,
DCP รุ่ น 121/2009,ACP รุ่ น 34/2011,
MIA รุ่ น 10/2011, MFM รุ่ น 5/2011,
MIR รุ่ น 11/2011 และ MFR รุ่ น 15/2012
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2556 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2555 - ปัจจุบนั รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
2553 - ปัจจุบนั กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
2553 - 2556 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2547 - 2553 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติ ของ
ผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2547 - 2553 คณะกรรมการการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี

ชื่อบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
บริ ษทั พรี เมียร์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
13. นายคมสั นต์ บุญย้ อยหยัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการตลาด

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

50 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสยาม

ไม่มี

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

- ประกาศนียบัตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นายบุญชู วงศ์ ภักดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

40 - ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2552 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการตลาด
2545 - 2551 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้านสิ นเชื่อ
2540 - 2545 หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

2554 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
2547 - 2554 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ลิ้งค์เลเทอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด

2546 - 2547

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

2543 - 2546

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ ง /
วันที่ได้รับแต่ งตั้ง
15. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
เลขานุการบริษัท

16. นายสุ ดชัย วิริยะลัพภะ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงิน
17. นางจิตรี ศรีบัญยรานนท์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
18. นางสาวอัญชัญ สี สม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

45 - ปริ ญญาโท สาขาการจัดการทัว่ ไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรการอบรม CSP รุ่ น 20/2006
และ EMT รุ่ น 5/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
56 - ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สั ดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
7,177,607
ร้อยละ
0.36

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริษัท

2545 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

2534 - ปัจจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานการเงิน

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

46 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2542 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

38 - ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ไม่มี

ไม่มี

2557 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด

2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

- ปริ ญญญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2553 - 2555

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสู ตร
Micro MBA Chula รุ่ นที่ 58
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

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 - ปั จจุบนั
EVP, ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2554 - 2554
FSVP, ผูจ้ ดั การบริ หารงานอานวยกลาง
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2550 - 2554
FSVP, ผูจ้ ดั การสายบริ หารงานตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
2548 - 2550
Citigroup Business Head & Quality Director
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
กระบวนการ Certify Anti Corruption
เอกสารแนบ 3

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

เอกสารแนบ 4

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
อืน่ ๆ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

