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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นําในการให้บริการสินเชื่อ โดยเฉพาะรถมือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิชย์และรถเฉพาะกิจอื่น ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานและ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยดํารงไว้
ซึ่งความซื่อสัตย์มีจรรยาบรรณในอาชีพ โดยบริษัทให้ผลตอบแทน รักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท
พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ความเชื่อ มั่ น การให้ บ ริก ารที่ ร วดเร็ ว กับ คู่ ค้า ให้ผ ลต่า งตอบแทนในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จอย่ า ง
เป็นธรรมเพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
พันธกิจต่อลูกค้า
พัฒนาสู่การให้บริการที่ เป็นเลิศอย่างแม่นยํารวดเร็ว เสนอผลิตภัณ ฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด
พันธกิจต่อสังคม
บริษัท ยึดมั่น การดํ าเนิน ธุรกิจ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต มีห ลักการ วินั ย ตามกฎหมาย ระเบี ยบข้อ บังคับ ที่เกี่ย วข้อ ง
เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ค่านิยมขององค์กร
เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
กลุ่มธนชาต บริษัทจึงได้ค่านิยมขององค์กร หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้เข้าใจและนําไปปฏิบัติ
ค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงาน
และการให้บริการลูกค้า ได้แก่
Customer Focus : เราจะให้ความสําคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Collaboration : เราจะร่วมมือร่วมใจทํางานกันเป็นทีม
Commitment : เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน
Spirit

: เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทํางาน

Integrity

: เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Professional : เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ในนาม “บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จํากัด” ด้วย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดดําเนินการมา บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
จํานวน 36 ล้านบาท ในปีเดียวกับที่บริษัทเปิดดําเนินการ ต่อมาในปี 2535 และปี 2538 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 56 ล้านบาท
และ 168 ล้านบาท ตามลําดับ
ในช่วงเริ่มต้นของการดําเนินกิจการ บริษัทมุ่งเน้นธุรกิจด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ทั้งประเภทการให้สินเชื่อแก่
ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อยโดยผ่านผู้จําหน่ายรถยนต์มือสอง และการให้สินเชื่อแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสอง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนใน
การจัดซื้อรถยนต์มาเพื่อจําหน่ายหรือที่เรียกว่าการให้สินเชื่อแบบ Floor Plan ซึ่งการให้สินเชื่อทั้งสองประเภทของบริษัทในอดีตมี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยกเลิกการให้บริการสินเชื่อแบบ Floor Plan นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา และมุ่งเน้น
เฉพาะการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองแก่ผู้ซื้อรถยนต์รายย่อย แต่ในปี 2547 และ 2548 บริษัทได้ให้สินเชื่อแบบ Floor Plan
แก่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย และ 4 ราย ตามลําดับ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์อีกครั้ง โดยให้
สินเชื่อแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองในวงเงินไม่เกิน 7.00 ล้านบาทต่อราย และมีระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 3 - 6 เดือนต่อรายการ โดยมี
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และชุดโอนเป็น หลักประกัน อย่างไรก็ดี ในปี 2549 บริษัทได้ยกเลิกและไม่มีนโยบายในการปล่อย
สินเชื่อแบบ Floor Plan อีกต่อไปเนื่องจากการให้สินเชื่อดังกล่าวในปีที่ผ่านมานั้นเป็นกลไกของการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
(market share) และขยายการตลาดมากกว่ามุ่งทําเพื่อเป็นธุรกิจ หรือเพื่อมุ่งหวังรายได้ที่เกิดขึ้น
และในปี 2543 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เพื่อรับทราบตลาดข้อมูลรถยนต์มือสองซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีส่วนงานฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และฝ่ายการตลาดที่มีประสบการณ์ในการ
ทําตลาดรถยนต์มือสอง จํานวน 237 คน ซึ่งทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจําหน่าย
รถยนต์หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจําอยู่ตามสถานที่จําหน่ายของผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จําหน่าย
รถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จําหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกําหนด
พัฒนาการที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมา
ด้านการดาเนินธุรกิจ
ปี 2545
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)”
เมื่อเดือนสิงหาคม และได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2545
ปี 2546
บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดียิ่งขึ้นทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ โดย
ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลที่สําคัญเบื้องต้น ตลอดจนข่าวสารต่างๆ เช่นราคากลางของ รถยนต์มือสอง
บริษัทให้บริการรับชําระค่างวด และรับชําระค่าบริการต่างๆ ด้วยระบบ Bar Code รวมถึงสามารถชําระ
ผ่านระบบ ATM เพื่อเป็นทางเลือกในการชําระที่สะดวกมากขึ้น
ปี 2547
ในเดือนมกราคมบริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกกับ บริษัท ข้อมูลเครดิ ตไทย จํากัด (Credit Bureau) เพื่อ
ได้รับทราบข้อมูลลูกค้าและนํามาใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ และเพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ไม่มี
ความสามารถในการชําระหนี้มาขอกู้สินเชื่อของบริษัทได้
ปี 2549
มีนาคม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม บริษัทได้เปิดสาขาในรูปของศูนย์บริก ารเช่าซื้อจํานวน 1 สาขา ที่บริเวณวงแหวน
กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ จากทั้งหมด 3 สาขาที่บริษัทคาดว่าจะเปิดให้ครบภายในปีนี้ครอบคลุม 3 มุม
เมืองของกรุงเทพฯ เพื่อรองรับลูกค้ารายย่อยซึ่งมีความต้องการสินเชื่อ และต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์
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สิงหาคม

ปี 2550
ปี 2551
ตุลาคม

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2556
ปี 2557
เมษายน
สิงหาคม
ธันวาคม
ด้านเงินทุน
ปี 2545

ปี 2546

หลังจากธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) ได้เข้ามาถือหุ้นกับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 39.76 ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชําระแล้วนั้น ได้แต่งตั้งตัวแทน ธนาคารนครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตาม
สัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จํานวน 4 ท่าน
พัฒนาซอฟแวร์และสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ
บริษัทได้เปิดกิจการไปตามต่างจังหวัด 5 สาขา ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ระยอง
ราชบุรี โดยต่อมาได้ปิดสาขาราชบุรี
เริ่ ม ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารลิ ส ซิ่ ง ให้ กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ลู กค้ า นิ ติ บุ ค คล สํ า หรั บ สิ น เชื่ อ ลิ ส ซิ่ ง
รถยนต์ที่ให้บริการนั้นประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยบริษัทมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นลูกค้ามือสองที่ราคาเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
บริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ในส่วนภาคเหนือบริษัทได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาเชียงราย เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดอุดรธานี
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
บริษัทได้เปิดสาขาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศอีก 1 สาขาที่จังหวัดนครสวรรค์

บริษัท ได้จั ดหาเงิน ทุนเพิ่มเติ มเพื่ อการขยายธุ รกิจ โดยการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนจาก 168 ล้า นบาท
เป็น 208 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ล้านบาท ให้แก่กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545
ที่ประชุมมีมติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
เป็น “บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)” และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 208 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 300 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 18,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จัดสรรให้ประชาชนทั่วไปจํานวน 16,800,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8 บาท
และจัดสรรให้กับพนักงานของบริษัทจํานวน 1,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 ที่มีชื่อว่า
“หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชําระเงินต้นของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี 2550” มูลค่าเสนอขายทั้งหมดจํานวน 1,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1,000.00
บาทต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี และมีอายุ 4 ปี
บริษัทได้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 จํานวน 200 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้น
ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จํานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1 จํานวน 1
หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จํานวน 0.6 หน่วย และใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จํานวน 0.4 หน่วย
ประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกําหนด ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปี อัตรา
การใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทําให้บริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2548
เมษายน

ณ วันที่ 12 เมษายน 2548 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครั้งใหญ่ โดยได้มีกลุ่มผู้ถือ
หุ้นใหญ่รายใหม่คือ กลุ่มพงษ์จตุรา เข้าถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 20.61 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ซึ่งเท่ากับ 401,098,495 บาท อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท

เม.ย.-พ.ค.

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษั ทมีหุ้นทุนซื้อคืน จํานวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1.84
ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการซื้อหุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยบริษัท
มีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อช่วยบริหารทางการเงิน และมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครอง
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทจึงได้กันกําไรสะสมไว้เป็นสํารองเท่ากับ
จํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน ทั้งนี้เพื่อให้การถือครองหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทเพื่อการบริหารการเงิน
เป็นไปตามมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

ตุลาคม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 ได้อนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 986,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้กับ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจํานวน
125,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ และผู้ถือหุ้นสามัญที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในคราวนี้จะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
กลต.ในอัตราส่วน 1:1 และ 2) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน
150,000,000 หุ้น โดยจะได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก
สํา นั ก งาน กลต. จํ า นวน 75,000,000 หน่ วย นอกจากนี้ บริษั ท จะจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ นจํ า นวน
11,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

ปี 2549
มกราคม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน
150,000,000 หุ้น พร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 75,000,000
หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธ.นครหลวงไทย”)

กุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทในฐานะผู้จะ
ขาย และ ธ.นครหลวงไทยในฐานะกลุ่มผู้จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 150,000,000 หุ้น ใน
ราคา 1.15 บาทต่อหนึ่งหุ้น โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 172,500,000 บาทและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ จํานวน 75,000,000 หน่วย ไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ การซื้อขายขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทโดย ธ.นครหลวงไทย

เมษายน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการจํานวน 1,300,000 หุ้น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจําหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่งไม่ต่ํากว่า 85%
ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายล่าสุด

ส่วนที่ 1 หน้า 5

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
สิงหาคม

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทยังคงมติเดิมของที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 500,000,000 บาท เป็น 986,000,000 บาท หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 486,000,000 บาท
โดยเป็นหุ้นสามัญจํานวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้แทน
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 265,000,000 หุ้น ให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 132,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะ
เสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทยที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) จั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 80,500,000 หุ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue)
(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3

กันยายน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน2549 ธ.นครหลวงไทยได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจํานวนทั้งสิ้น 304,750,000.00
บาท สําหรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 265,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท ส่งผลทํา
ให้ ธ.นครหลวงไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และทําให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทที่ได้รับการจดที่
กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,480 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) จากเดิม
ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเท่ากับ 401,524,480.00 บาท

ปี 2551

มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 มาใช้สิทธิ 166 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น
บริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,524,646 บาท

ปี 2552
กันยายน
พฤศจิกายน
ปี 2553
มีนาคม

ปี 2554
เมษายน

มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 266,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น
บริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท
มีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 มาใช้สิทธิ 155,802,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 หุ้น
บริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906 บาท
หลังจากธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่แทนธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีหุ้นบริษัทร้อยละ 48.35 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแล้ว
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 822,593,906 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 904,853,296 บาท

พฤศจิกายน บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ชย์ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 904,853,296 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผล
ให้ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจํานวน 874,973,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2555
เมษายน

พฤศจิกายน

ปี 2556
เมษายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน จํานวน 3 รุ่น อายุ 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ร้อยละ 5.20 และ
ร้ อ ยละ 5.50 ตามลํ า ดั บ และ ครบกํ า หนดไถ่ ถ อนในเดื อ นเมษายน ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559
ตามลําดับ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายนปี 2559
มูลค่า 3,000 ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,342,349,708 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
1,610,819,649 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจํานวน 268,469,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็น การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงิน
ปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้ง นี้ ทําให้บ ริษัทมี ทุนชํา ระแล้ว จํานวน 1,610,819,597 บาท (หุ้ นสามั ญ
1,610,819,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

มิถุนายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มี
หลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายนปี 2560 มูลค่า
2,000 ล้านบาท

สิงหาคม

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.759 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2560 มูลค่า 760 ล้านบาท

ตุลาคม

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ประชาชน เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่
มีหลักประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคมปี 2560 มูลค่า
3,000 ล้านบาท

ปี 2557
เมษายน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,610,819,597 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
2,013,524,496 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ม ขึ้นจํานวน 402,704,899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงิน
ปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
จากการจ่ายหุ้น ปันผลในครั้ งนี้ ทําให้บ ริษัท มีทุน ชํา ระแล้วจํ านวน 2,013,522,778 บาท (หุ้นสามั ญ
2,013,522,778 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2557
เมษายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 9 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มูลค่า 200 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้ เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
4.25 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน ปี 2560 มูลค่า 80 ล้านบาท

พฤษภาคม

บริ ษั ท มี ก ารออกหุ้ น กู้ เ สนอขายในกรณี ทั่ ว ไปแก่ ป ระชาชน เป็ น หุ้ น กู้ ช นิ ด ระบุ ผู้ ถื อ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ครบกําหนดไถ่ถอน
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มูลค่า 2,000 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 18 วัน อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.25 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มูลค่า 210 ล้านบาท

กรกฎาคม

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 150 ล้านบาท

กันยายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.10 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 300 ล้านบาท

ปี 2558
เมษายน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ได้อนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,013,522,778 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน
2,416,227,333 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่ มขึ้นจํานวน 402,704,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงิน
ปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงิน สดให้แก่ผู้ถือ
หุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ทําให้บริษัทมีทุนชําระแล้วจํานวน 2,416,227,209 บาท (หุ้นสามัญ
2,416,227,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มูลค่า 200 ล้านบาท

กันยายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 25 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
3.10 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 ครบกําหนดไถ่
ถอนในเดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 350 ล้านบาท
ส่วนที่ 1 หน้า 8

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ปี 2558
กันยายน

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
3.10 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท
บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 11 เดือน 22 วัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
3.00 ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน ปี 2561 มูลค่า 150 ล้านบาท

ตุลาคม

บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในวงจํากัด ต่อผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ครบ
กําหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม ปี 2561 มูลค่า 300 ล้านบาท

1.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทมีธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้

65.18%

เป้าหมายของบริษัทและแนวทางการดาเนินธุรกิจในช่วง 5 ปีข้างหน้า
สําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาท่ามกลางปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ซึ่ง
บริษัทได้มีการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและได้ร่วมบริหารงานกับผู้บริหารของธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์
ในการให้สินเชื่อ โดยแยกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระหว่างบริษัทกับธนาคารให้ชัดเจนเพื่ อไม่ให้เกิดความทับซ้อนทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัท
ยังคงใช้ความเชี่ยวชาญและความชํานาญของบริษัทเป็นหลักในการขยายสินเชื่อในอนาคต โดยวางแนวทางการดําเนินธุรกิจในช่วง
5 ปีข้างหน้าดังนี้
1. วางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายฐานการให้เช่าซื้อรถยนต์ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการให้มากขึ้นเพื่อให้
กระบวนการให้สินเชื่อมีความรวดเร็ว ถูกต้องและสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัท
2. ขยายกลุ่มฐานลูกค้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทั้งรถบรรทุก รถปิคอัพ รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE) รถแท็กซี่
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยผ่านทางสาขาของบริษัท
3. การให้สินเชื่อเพื่อรถเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสินเชื่อหลัก เช่น รถเครน รถโฟล์คลีฟ รถจักรยานยนต์ รถขุด รถตัก และ
อื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความชํานาญพิเศษเฉพาะทางในการประเมินราคาทั้งรถใหม่และรถเก่า
4. ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมอันจะนําไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจและส่งผลให้บริษัทอยู่ในจุดที่มี
ความสามารถในการแข่งขันได้
5. เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการเพิ่มการบริการที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสูงสุด
6. รักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัท มุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากรสินเชื่อให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในภาวะชะลอตัวจากแรง
กดดันของกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงดังที่กล่าว ส่งผลให้ภาพรวมของการแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อในประเทศ ยังคงมี
การแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนการรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเน้นทั้ง
ตลาดรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกเก่าเป็นกลุ่มสินเชื่อหลัก ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย
ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อรถบรรทุกจํานวนร้อยละ 72 และสินเชื่อรถยนต์ประเภทอื่นๆ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถปิคอัพ รถ TAXI
รถมอเตอร์ไซด์ขนาดใหญ่ (BIG BIKE) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28 ของสินเชื่อทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบาย
ในการให้สินเชื่อที่จะคํานึงถึงผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูง ประกอบกับการพิจารณาความเสี่ยงเป็นสําคัญ เพื่อรักษา
ส่วนต่างของดอกเบี้ยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น
โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
รายได้
1. รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
2. รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
3. รายได้อื่น
- รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
- รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชําระ
- หนีส้ ูญได้รับคืน
- รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน
- รายได้อื่น*
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2558
ล้านบาท
%
544.96
1,794.93
2,339.89
21.60

19.59
64.52
84.11
0.78

134.51
4.84
96.31
3.46
4.78
0.17
101.30
3.64
83.43
3.00
420.39 15.11
2,781.88 100.00

ปี 2557
ล้านบาท
%
439.92
1,938.04
2,377.96
19.33

15.97
70.38
86.35
0.70

122.53
4.45
75.15
2.73
5.34
0.19
74.59
2.71
79.03
2.87
356.64 12.95
2,753.93 100.00

ปี 2556
ล้านบาท
%
379.13
1,715.36
2,094.49
16.64

15.82
71.56
87.38
0.69

76.22
3.18
60.07
2.51
5.07
0.21
104.99
4.38
39.51
1.65
285.86 11.93
2,396.99 100.00

หมายเหตุ: (*) รายได้อื่นส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้ดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร และเงินปันผลรับ

ส่วนที่ 1 หน้า 10

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
2.1 ลักษณะของบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเช่าการเงิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อไปยังตลาด
รถยนต์ที่บริษัทมีความชํานาญการเป็นพิเศษอันได้แก่ ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งใหม่และเก่า เช่น รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก
และรถบรรทุก เป็นต้น และตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้แล้ว (รถมือสอง) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มือสองคิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นการปล่อยรถบรรทุก
เป็นหลัก ทั้งรถใหม่และรถเก่า โดยมีสัดส่วนรถบรรทุกร้อยละ 72 และรถอื่นๆ ร้อยละ 28 ทั้งนี้เมื่อลูกค้าได้ชําระค่างวดครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะถูกโอนให้แก่ลูกค้า
ในการดําเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลู กค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความอ่อนไหวกับภาพรวม
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทจึงต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ
ราคาอ้างอิงในตลาดรถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐานทะเบียน รถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัท จึงต้องมีทีมงานสินเชื่อที่มาก
ประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง
นอกจากการให้บริการสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยให้บริการต่อภาษีทะเบียน
รถยนต์ ต่อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งให้บริษัทนํารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อการต่อภาษีรถยนต์ประจําปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัท รวมทั้งเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในแง่ของการคุ้มครอง
ทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่บริษัทด้วย
ตารางแสดงมูลค่าการให้สินเชื่อเช่าซื้อในปี แยกตามประเภทของรถยนต์และระยะเวลาการชาระคืน*
2558
ล้านบาท
ร้อยละ
สินเชื่อรถยนต์
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
4,858.20
35.12
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
8,976.54
64.88
รวม
13,834.74 100.00
จานวนงวดที่ให้สินเชื่อ
- 12 เดือน
87.03
0.63
- 18 เดือน
92.58
0.67
- 24 เดือน
592.49
4.28
- 30 เดือน
71.96
0.52
- 36 เดือน
1,528.63
11.05
- 42 เดือน
13.15
0.10
- 48 เดือน
7,049.27
50.95
- 54 เดือน
18.23
0.13
- 60 เดือน
4,332.74
31.32
- 66 เดือน
0.00
0.00
- 72 เดือน
48.66
0.35
- 80 เดือน
0.00
0.00
รวม
13,834.74 100.00
หมายเหตุ : * ไม่รวมดอกผลและภาษีมูลค่าเพิ่ม

2557
ล้านบาท
ร้อยละ

2556
ล้านบาท
ร้อยละ

3,211.46
8,291.93
11,503.39

27.92
72.08
100.00

3,777.81
12,623.08
16,400.89

23.04
76.96
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

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
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2.2 ภาพรวมการตลาดและภาวะการแข่งขัน
สําหรับในปี 2558 อุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง โดยรวมมีสัญญาณการเติบโตที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านๆมา แต่การแข่งขันในธุรกิจลิสซิ่งและเช่าซื้อยังคงรุนแรงต่อเนื่อง จากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการลิสซิ่ง
และเช่าซื้อของผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มุ่งเน้นการทําตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือสอง ทําให้
ผู้ประกอบการบางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสําหรับรถยนต์มือสองมากขึ้น ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่
ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถใหม่และรถเก่า
ซึ่งการแข่งขันในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า
ร้อยละ 75 - 80 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของบริษัท เนื่องจากบริษัทคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัท
ยึดรถประเภทนี้และทําการประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริษัทจะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทําให้บริษัท
สามารถเลี่ยงการแข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนในการดําเนินงานต่ํากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ
บริษัทได้มากขึ้น
นอกจากนี้จากประสบการณ์อันยาวนานและความชํานาญในธุรกิจ บริษัทยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการ
สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น รวมถึ งการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละการให้ ผ ลตอบแทนที่ ดี แ ก่ ผู้ จํ า หน่ า ยรถยนต์ มื อ สอง
การให้บริการที่รวดเร็วทันใจสําหรับลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์กับผู้จําหน่ายรถยนต์มือ
สองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางธุรกิจ
2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาทั่ ว ไป รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การแนะนํ า จาก
ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสอง ทั้งนี้ สําหรับปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทมียอดรวมการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคล
ธรรมดาคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของยอดการให้สินเชื่อทั้งหมด บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็น
กันเองและให้ความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้จําหน่ายรถยนต์เป็นสําคัญ รวมถึงการเอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้ าเดิม และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนําจากกลุ่ม
ลูกค้าเดิมและผู้จําหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มีการผ่อนชําระค่างวดกับบริษัทหมดแล้ว
หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะกลับมาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทต่อไป
2.2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน
1. มุ่งเน้นการบริการที่สะดวกรวดเร็วทั้งก่อนและหลังการขาย ควบคู่ไปกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการมีพนักงานสินเชื่อคอยให้บริการประจําตามสถานจําหน่ายรถยนต์มือ สองต่าง ๆ และมีเจ้าหน้าที่ด้าน
ทะเบียนรถยนต์ประสานงานกับทีมสินเชื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสําคัญกับการ
ชําระราคาให้แก่ผู้จําหน่ายรถยนต์ให้มีความรวดเร็วและตรงต่อเวลา
2. มุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทมีความชํานาญ ทั้งในตลาดสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (Niche
market) และรถบรรทุกทั้งใหม่และใช้แล้ว ด้วยประสบการณ์การดําเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 25 ปี ประกอบกับบุคลากร
ของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในการทําตลาด และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาของรถยนต์ไ ด้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางรายที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในธุรกิจ
3. ให้ความสําคัญกับการให้บริการที่ครบวงจร เช่น การต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และการต่อกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง
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4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จําหน่ายรถยนต์มือสอง ด้ วยบริการที่มีคุณภาพ ความรวดเร็ว การอํานวยความ
สะดวกในการให้บริ การ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่ดี กับผู้จําหน่ ายรถยนต์ ตลอดจนให้ความสํ าคัญกับความสม่ําเสมอของการ
ให้บริก าร โดยบริษัท จะต้องจัดหาวงเงิน เพื่อให้ บริการสินเชื่ อแก่ลูก ค้าของผู้จําหน่ ายรถยนต์แต่ ละรายได้อย่า งเพียงพอและ
สม่ําเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จําหน่ายรถยนต์และเพื่อสร้างโอกาสในการทําธุรกิจของบริษัทต่อไป
5. บริษัทเน้นการให้สินเชื่อผ่านผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกคุ ณภาพรถยนต์ที่จําหน่ายราคา
ขายสมเหตุสมผล หลักฐานทะเบียนรถยนต์ถูกต้องและ/หรือมีการรับประกันการใช้งานให้กับผู้ซื้อ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้าน
คุณภาพของรถยนต์ที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่ มีความเสี่ยง
ทั้งจากคุณภาพลูกหนี้และคุณภาพของรถยนต์ ในขณะที่รถยนต์ใหม่มีความเสี่ยงหลักอยู่ที่คุณภาพลูกหนี้อย่างเดียว
6. มุ่งเน้นการให้ความสํา คัญกับบุคลากรที่มีอยู่ข องบริษัท และการจัด หาบุคลากรด้านสินเชื่ อที่มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการทําตลาดรถยนต์มือสองมาร่วมงานเพื่อเสริมสร้างทีมสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้แก่
พนักงานและรวมถึงการจูงใจพนักงานทั้งในรูปของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
2.2.3 นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายในการเสนออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันบริษัทจะต้องมีกําไรและสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่น บริษัทจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อและ
เช่าการเงินรถยนต์ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อที่บริษัทจะนํามากําหนดเงินวางประกันหรือเงินดาวน์และค่างวดที่ลูกค้าต้องผ่อน
ชําระต่อไป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้แก่
1. ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทในปัจจุบันและแนวโน้มอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนดังกล่าว เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด มาตรการของหน่วยงานรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เป็นต้น
2. ต้นทุนการดําเนินงานของบริษัท
3. คุณสมบัติของรถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกันในการเช่าซื้อและเช่าการเงิน ได้แก่ ประเภทและยี่ห้อรถยนต์ สภาพและ
อายุการใช้งานของรถยนต์
4. คุณสมบัติของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ําประกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เช่าซื้อที่มีภูมิลําเนาในต่างจังหวัดซึ่งอาจมีความเสี่ยงใน
การติดตามหนี้ บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าเหล่านี้เพิ่มจากอัตราปกติ
2.2.4 ช่องทางการจัดจาหน่าย
บริษัทมีส่วนงานการตลาดที่มีประสบการณ์ในการทําตลาดรถยนต์มือสอง รับผิดชอบดูแลการหาลูกค้า โดยจะมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจําหน่ายรถยนต์ หลายราย รวมทั้งจะหมุนเวียนประจําอยู่ตามสถานที่จําหน่ายของผู้จําหน่ายรถยนต์
มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จําหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบ
ผู้จําหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกําหนด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการทําสัญญาใดๆกับผู้จําหน่ายรถยนต์เหล่านั้น
ปัจจุบันบริษัทมีผู้จําหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจํานวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าพันราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้จําหน่ายรถยนต์
ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยเป็นคู่ค้าประจําประมาณ 500 ราย ทั้งนี้บริษัทไม่มีการปล่อย
สินเชื่อให้กับลูกค้าผ่านผู้จัดจําหน่ายรถยนต์รายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของสินเชื่อรวม ซึ่งโดยปกติผู้จัดจําหน่ายรถยนต์จะมีการ
ติดต่อทําธุรกิจกับบริษัทที่ให้บริการด้านเช่าซื้อและเช่าการเงินหลายราย แต่การแนะนําให้ลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ใช้บริการเช่าซื้อและ
เช่าการเงินจากบริษัทใดขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่
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- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จําหน่ายรถยนต์และบริษัท
- คุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า
- ความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการชําระเงินให้กับผู้จําหน่ายรถยนต์
- ความสม่ําเสมอและความเพียงพอของวงเงินที่จะรองรับการให้บริการ
- ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขายที่ผู้จําหน่ายรถยนต์จัดขึ้นในบางโอกาส
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การดําเนินธุรกิจและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จําหน่ายรถยนต์มาเป็นเวลานาน จึงทํา
ให้บริษัทสามารถทําการค้าในลักษณะการมีสิทธิเพียงรายเดียวในการให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า/ผู้ซื้อรถยนต์ของผู้จําหน่าย
รถยนต์มือสองขนาดใหญ่บางรายได้
2.2.5 ภาวะการแข่งขัน
ผู้ประกอบการในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าการเงิน สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 1) สถาบันการเงิน 2)
บริ ษั ท เช่ า ซื้ อ และเช่ า การเงิ น ทั่ ว ไป และ 3) บริ ษั ท ในเครื อ ของผู้ ผ ลิ ต และผู้ จั ด จํ า หน่ า ยรถยนต์ จากสภาพอั ต ราดอกเบี้ ย
ภายในประเทศในอดีตที่ลดลงประกอบกับมีการขยายฐานการตลาดยานยนต์เข้ามาสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันที่
รุนแรง ซึ่งการขยายฐานการตลาดของผู้ผลิตรถยนต์ (Captive Financing) มักมีการจัดตั้งบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อในเครือของ
ผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อให้ บริการด้านสิ นเชื่อแก่ผู้ซื้อรถยนต์ อันเป็น การสนั บสนุน การขาย และเพื่อเป็ นการเข้ามามีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในการให้บริการด้านสินเชื่อมากขึ้น มีกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่ อเนื่องโดยเฉพาะด้านราคา เนื่องจากมีต้นทุนทาง
การเงินที่ต่ําและได้รับชดเชยจากผู้ผลิตรถยนต์ ทําให้มีต้นทุนโดยรวมต่ํากว่าผู้ประกอบการเช่าซื้อและเช่าการเงินรายอื่น
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน บริษัทในเครือของผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายรถยนต์หรือบริษัทเช่าซื้ อและเช่าการเงิน
รายใหม่ มักจะให้ความสําคัญและเน้นการปล่อยสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีฐานเงินทุนที่มี
ต้นทุนต่ํา จึงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยรับต่ํามากกว่าที่จะยอมรับความเสี่ยงของ
การแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ถึงแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยรับที่สูงกว่า ทั้งนี้ในตลาดรถยนต์มือสองความเสี่ยงไม่ได้จํากัดอยู่
ที่คุณภาพของลูกหนี้เหมือนกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ คุณภาพของสินทรัพย์หรือรถยนต์ยังมีผลอย่างมากต่อความเสี่ยงในธุรกิจ
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทําการตลาดและประเมินสภาพและราคาของรถยนต์มือสองได้
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันทําให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดต่ําลงโดยเฉพาะรถยนต์ใหม่ ทําให้
ผู้ประกอบการบางแห่งมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อสําหรับรถยนต์มือสองที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อ
รักษาส่วนต่างของดอกเบี้ย (Margin) ไม่ให้ลดต่ําลงมาก
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2.2.6 แนวโน้มอุตสาหกรรม
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ หากมี
ยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์จะมีการเติบโตขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นที่ผลักดันให้
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น อันได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ําในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสถานการณ์ก่อนเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 รวมถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในระบบซึ่งนําไปสู่การผ่อนปรนเงื่อนไขในการให้สินเชื่อ อาทิ การลด
เงินดาวน์ควบคู่กับการขยายระยะเวลาการผ่อนชําระ ส่งผลให้ผู้ซื้อรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงจากการซื้อด้วยเงินสดมาเป็นการผ่อน
ชําระมากขึ้น
สถิติยอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศ
ตลาดรถยนต์นั่ง
2551** 2552** 2553** 2554** 2555*
2556*
1) รถยนต์นั่ง
328,138 302,465 465,738 541,681 669,725 631,221
2) รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 325,644 227,401 287,068 293,635 759,412 699,447
รวม
653,782 529,866 752,806 835,316 1,429,137 1,330,668

(หน่วย: คัน)
2557*
2558*
369,839 299,067
511,993 500,527
881,832 799,594

ที่มา : *ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
**กรมการขนส่งทางบก
ตามตารางข้างต้น ในปี 2558 กลุ่มบริษัทรถยนต์มียอดจําหน่ายรถยนต์นั่งใหม่ในประเทศโดยรวมประมาณ 799,594 คัน
ในขณะที่ยอดจําหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อยู่ที่ 500,527 คัน ลดลงจากปีก่อน 2.24% สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กําลังซื้อโดยรวมยังคงมีอยู่อย่างจํากัดต่อไป รวมถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือนยังคงระมัดระวังเรื่องการลงทุนและการใช้จ่าย แม้ว่าจะมีกําลังซื้อเร่งเข้ามาในช่วงปลายปีก่อนการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงจะขยายตัวเล็กน้อย เป็นช่ว งปรับฐาน
เพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของตลาดควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ
เป็นสําคัญ
ตารางเปรียบเทียบเงินให้กู้ยืมแยกตามประเภทธุรกิจของธนาคารพาณิชย์แต่ละไตรมาส จนถึงเดือนธันวาคม 2558
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ
ม.ค. - มี.ค.58 เม.ย. - มิ.ย.58 ก.ค. - ก.ย.58 ต.ค. - ธ.ค.58
อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
1) การซื้อที่ดินเปล่า เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
3,097
3,168
3,286
3,326
2) การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
854,388
851,149
849,156
868,301
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (http://www.bot.or.th)
หากพิจารณาตัวเลขสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจั กรยานยนต์ของธนาคารพาณิชย์ตามตารางข้างต้น จะเห็นว่า
ตัวเลขสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของธุรกิจเงินทุนในประเทศมีการขยายตัวที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเภทธุรกิจอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจนอกจากจะมาจากส่วนของทุนแล้ว บริษัทยังมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ซึ่งเมื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 มีดังนี้
รายการ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น*
หุ้นกู้ระยะยาว***
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมเงินกู้ยืม**
รวม

2558
จานวนเงิน สัดส่วน (%)
4,564.26
15.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
จานวนเงิน สัดส่วน (%)
3,879.05
14.23

2556
จานวนเงิน สัดส่วน (%)
3,223.28
12.09

7,403.38
15,500.00
1,399.72
24,303.10
28,867.36

7,055.53
15,700.00
624.79
23,380.32
27,259.37

7,007.20
14,760.00
1,662.00
23,429.20
26,652.48

25.65
53.69
4.85
84.19
100.00

25.88
57.59
2.29
85.77
100.00

26.29
55.38
6.24
87.91
100.00

หมายเหตุ : (*) พิจารณาจัดกลุ่มเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
(**) หนี้สินหมุนเวียนอื่นไม่รวมเป็นเงินกู้ยืมเนื่องจากหนี้สินที่เกิดจากการดําเนินงานปกติ เช่น เงินโอนรอตัดบัญชี
เจ้าหนี้สรรพากร เงินทดรองจ่าย เจ้าหนี้เงินประกัน และอื่นๆ
(***) หุ้นกู้ระยะยาวเป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีเงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจํานวนรวม 24,303.10 ล้านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
เงินกู้ยืมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนรวม 24,303.10 ล้านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายชําระคืนดังนี้
กาหนดชาระคืนเงินกู้ยืม
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
12,903.38
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
7,399.98
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
3,999.74
เกินกว่า 3 ปี
0.00
รวม
24,303.10
เมื่อพิจารณาลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยไม่รวมลูกหนี้ที่ค้างชําระเกิน 4 เดือนและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี บริษัทจะมี
ค่างวดที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้
ค่างวดที่ได้รับจากลูกหนี้
เช่าซื้อ
สัญญาเช่าการเงิน
รวม
ภายใน 1 ปี
13,037.33
116.83
13,154.16
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี
9,949.93
105.59
10,055.52
เกินกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
6,454.84
85.04
6,539.88
เกินกว่า 3 ปี
3,645.17
91.23
3,736.40
รวม
33,087.27
398.69
33,485.96
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้เงินกู้ที่ครบกําหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี (รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะ
สั้น) จํานวน 12,903.38 ล้านบาท และมีหนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จํานวน 7,399.98 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่างวดที่ถึงกําหนดชําระของลูกหนี้ภายใน 1 ปี จํานวน 13,154.16 ล้านบาท และค่างวดที่ครบกําหนด
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จํานวน 10,055.52 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะชําระเงินกู้ที่ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี สําหรับเงินกู้ยืมที่ครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปีนั้นประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
จากสถาบันและบุคคลภายนอก และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสภาพคล่อง โดยพิจารณาแหล่งเงินกู้ใหม่ที่เป็นเงินกู้ระยะยาวและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
เพื่อให้สอดคล้องกับการชําระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงของ Mismatch fund
ซึ่งบริษัทยังคงบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
2.3.2 การให้กู้ยืมเงิน
บริษัทมีนโยบายปล่อยสินเชื่อโดยเน้นคุณภาพของลูกค้าเป็นสําคัญ โดยลูกค้าส่วนมากของบริษัทเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา
ทั่วไป บริษัทพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า
ประกอบกับเครดิตของผู้ค้ําประกัน โดยจะพิจารณาจากความมั่นคงของรายได้ อาชีพ รวมไปถึงสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทํางาน
ของลู ก ค้า การตรวจดู ป ระวั ติข องลู ก ค้า แต่ ล ะรายอย่ างละเอี ยด รวมทั้งมี เจ้ า หน้ าที่ ค อยกํ ากั บ ดูแ ลแต่ ล ะขั้ น ตอนด้ว ยความ
ระมัดระวัง
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
1.ขันตอนพิ
้
จารณาและตรวจสอบ
ผู้ค้ารถยนต์ เบื้องต้น
เจ้า หน้ า ที่สนิ เชือ่
ปฏิเสธ

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานด้า นสิน เชือ่

เสนอผูค้ า้ รถยนต์
และภาพรวมสิน ค้า

ปฏิเสธ

ตรวจสอบคุณภาพของ
ผูค้ า้ รถยนต์และสิน ค้า

เสนออนุ ม ัติ

กรรมการผูจ้ ดั การ

2. ขันตอนพิ
้
จารณาเบื้องต้น
ผูค้ า้ รถยนต์ท่ีผา่ นอนุ ม ัติ

องค์กรและบริษทั ต่า งๆ

บุ คคลที่ตดิ ต่อโดยตรง

มี ค วามประสงค์ ทาเช่าซื้ อ

เจ้า หน้ า ที่สนิ เชือ่

จ่ายเช็คชาระค่ าสิน ค้ า
(และราคา commision)

รวบรวมเอกสารและ วิเคราะห์ เบื้ องต้ น

3. ขันตอนการพิ
้
จารณาคุ ณ สมบัติ
และคัด เลือกลูก ค้า

แผนกวิเคราะห์ เครดิต
และตรวจสอบ

4. ขันตอนการอนุ
้
มตั ิสนิ เชื่อ

พิจารณาอนุ ม ัติสนิ เชือ่

ปฏิเสธ

ผ่ านตามเกณฑ์

อนุ ม ัติ

5. ขันตอนหลั
้
ง ผ่ านกระบวนการ
อนุ มตั ิสนิ เชื่อ

ผ่า นกระบวนการสิน เชือ่

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

บริษทั ประกัน ภัย

สิน เชือแจ้
่ ง

แจ้งออกเช็คเช่าซื้ อให้
เจ้าของกรรมสิท ธิ ์

แผนกการเงิน
เจ้า หน้ า ที่เก็บ เงิน

6. ขันตอนการช
้
าระเงินของลูก ค้า

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

ลูกค้า ได้ร ับ อนุ ม ัติ
ชาระค่ างวดและบริก ารต่ าง ๆ

7. ขันตอนการควบคุ
้
มลูก หนี้
ตามระเบียบ สคบ.

ลูกค้า โอนกรรมสิท ธิ
ลูกค้า ชาระปกติ

ลูกค้า ผิดนั ดชาระ

ชาระเงิน ครบ

ค้ าง 1 - 3 งวด

แผนกติดตาม

แจ้ง โอนกรรมสิท ธิ
จัดทาบัน ทึกประวัติ

ชาระค่ างวด

ค้ างเกิ น 3 งวด

แผนกเร่ ง รัดหนี้ สนิ
และกฎหมาย

8. ขันตอนการประมู
้
ล
ทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ได้

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

ประมูลทรัพย์สนิ
โอนกรรมสิท ธิ

ผูท้ ่ีชนะการประมูล

การปฏิบ ัติ งานปกติ

ลูก ค้ าโอนกรรมสิท ธิ

การปฏิเสธ

ลูก ค้ าผิ ด นั ด ชาระ

การปฏิบ ัติ งานที่ม ี เงิน เข้าเกี่ ยวข้อง
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ทาการสืบ ทรัพย์ต่ อ
ในกรณี ห ัก หนี้ สนิ ไม่ พอ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจการเช่าซื้อและเช่าการเงินจะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองและกลุ่มลูกค้าบุคคล
รายย่อย ดังนั้น บริษัทจึงจําเป็นจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาตรวจสอบผู้จําหน่ายรถยนต์ และขั้นตอนการพิจารณาปล่อย
สินเชื่อแก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบผู้จาหน่ายรถยนต์เบื้องต้น
บริษัทจัดให้มีขั้นตอนในการพิจารณาและตรวจสอบผู้ค้ารถยนต์ เพื่อดําเนินการอนุมัติผู้ค้ารถยนต์ โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สินเชื่อทําการขยายตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อ โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและสาขาต่างจังหวัด
1.1 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสํารวจผู้ค้ารถยนต์ พร้อมทั้งทําประวัติของผู้ค้าและผลงานที่ผ่านมาว่ามีความชํานาญ เชี่ยวชาญ
และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมต่ออาชีพหรือไม่
1.2 ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ ชนิดของรถยนต์ มีอายุของรถยนต์ว่าเป็นรถที่ตรงกับเป้าหมายที่ทางบริษัทต้องการคือ
เป็นรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุหนักอายุไม่เกิน 10 ปี เป็นรถเก๋งหรือรถบรรทุกเล็ก (Pick up)
1.3 ผู้ค้ามีสถานที่ค้าขายและอยู่ในพื้นที่ทําการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่ เช่น เป็นตลาดรถยนต์ที่มีการ
ขึ้นป้ายโฆษณา หรือเปิดเป็นสถานที่ซึ่งใช้กับรถยนต์เท่านั้น
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อทําคําขอเปิดตลาดตามใบคําขอที่ทางบริษัทจัดไว้เพื่อจัดทําประวัติต่างๆ ตามข้อ 1. ส่งให้ผู้ช่ว ย
กรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อตรวจสอบและอนุมัติในเบื้องต้น
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานด้านสินเชื่อออกสํารวจตลาดและนัดพบกับผู้ค้าตามสถานที่ ค้ารถยนต์หรือตลาดนัด
รถยนต์เพื่อตรวจสอบ และทําความเข้าใจกับผู้ค้าถึงเรื่องเงื่อนไขการปฏิบัติงานจริง และวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. กรณีอนุมัติจะส่งเรื่องต่อไปเปิดทําใบระบบการเงิน และส่งเรื่องต่อให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5. จัดเก็บประวัติผู้ค้าตามพื้นที่และเจ้าหน้าที่การตลาดที่รับผิดชอบ
2) ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น
เมื่อเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับการติดต่อจากผู้จําหน่ายรถยนต์หรือลูกค้า เจ้าหน้าที่จะต้องทําการตรวจดูสภาพรถยนต์
ประเมินราคารถยนต์ และกําหนดยอดจัดเช่าซื้อ พร้อมทั้งให้คําอธิบายรูปแบบการทําสัญญาและเงื่อนไขในการเช่าซื้อให้เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่การตลาดต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นของลูกค้าและผู้ค้ําประกัน เพื่อ
ส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์สินเชื่อ ทําการตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของลูกค้าและผู้ค้ําประกันต่อไป
3) ขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกลูกค้า
เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์สินเชื่อและตรวจสอบทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลักฐานเอกสารทั้งหมด เช่น
เอกสารสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงประวัติการเงินย้อนหลัง 2-3 ปี พร้อมทั้ง
ต้องถ่ายรูปรถยนต์ ถ่ายรูปภาพภายในห้องโดยสาร และห้องเครื่องด้วย รวมถึงการวิเคราะห์เครดิต (Credit Rating) และพิจารณา
ความน่าเชื่อถือความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะต้องออกรายงานการ
ตรวจสอบเพื่อให้ประกอบการอนุมัติพร้อมกับเสนอคําแนะนําแก่ผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป
ดังนั้นก่อนการพิจารณาอนุมติให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป บริษัทจะต้องปฏิบัติการดูแลการให้สินเชื่อที่รัดกุมและ
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและคัดเลือกลูกค้า ดังต่อไปนี้
นโยบายเบื้องต้นในการคัดเลือกลูกค้า ณ ปัจจุบัน ได้แก่
1) ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้มีรายได้ประจํา และประสงค์จะกู้ซื้อรถยนต์มือสองเพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
2) ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีรายได้ประจําต่อเดือนไม่ต่ํากว่า 2 เท่าของค่างวดที่ต้องชําระ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ระบบวิเคราะห์และให้คะแนนความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Credit Scoring) ซึ่งเป็นการให้คะแนนตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ลูกค้า และบริษัทจะรับมาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของลูกค้าที่มีสถานะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทําให้ทราบความสามารถใน
การชําระหนี้ต่อบริษัทได้ตรงเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1) โดยพิจารณาจากอาชีพ เช่น อาชีพแพทย์ หรือวิศวกร รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้พิพากษา เป็นต้น ซึ่งจะ
ได้รับคะแนนสูงสุด
2) โดยพิจารณาจากประวัติการชําระเงินของผู้กู้ เช่น ประวัติการชําระบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ รายได้ต่อเดือนกับภาระ
ที่ต้องแบกรับ สอบถามจํานวนบัตรเครดิตและจํานวนบัญชีเงินฝาก/บัญชีเงินกระแสรายวันที่เปิดใช้ว่ามีมากอย่างไร หาก
มีมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคะแนนความน่าเชื่อถือ และปริมาณหนี้ค้างชําระต่างๆ กับสถาบันทางการเงิน
3) โดยพิจารณาจากรถยนต์ที่ลูกค้าประสงค์จะกู้ยืม หากเป็นรถยนต์มือสองญี่ปุ่ น เช่น โตโยต้า หรือฮอนด้า จะได้รับ
คะแนนสูงสุดเช่นกัน เนื่องจากเป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องในการขายในตลาดรถมือสอง
4) หากผู้กู้วางแผนที่จะวางเงินดาวน์สูง จะได้รับคะแนนสูงสุด
5) โดยพิจารณาไปที่ผู้ค้ําประกัน ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชําระหนี้แทน
หลังจากทําการวิเคราะห์ลูกค้า ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อและตรวจสอบจะทํารายงานการวิเคราะห์ (Reporting) สําหรับลูกค้า
แต่ละรายถึงความน่าเชื่อถือของลูกค้า และความสามารถในการชําระหนี้ต่อบริษัทได้ตรงเวลา ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้
สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายขึ้นอยู่กับรายได้และความสามารถในการผ่อนชําระ ยี่ห้อของรถ รุ่นของรถและปีของรถ เช่น อายุของ
รถยนต์ในปีใหม่ๆ จะได้อายุการผ่อนในระยะยาวกว่ารถปีเก่าๆ
4) ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ
ผู้มีอํานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้า ดังต่อไปนี้
วงเงินสินเชื่อ (บาท) ต่อคัน
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ไม่เกิน 10,000,000 บาท
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
ไม่จํากัดวงเงิน

ผู้มีอานาจอนุมัติ
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ หรือ ผู้จัดการสาขา ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมสินเชื่อ หรือ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจ
สินเชื่อ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมสินเชื่อ ร่วมกับ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจ
สินเชื่อ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมสินเชื่อ หรือ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจ
สินเชื่อ ร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
ประธานกรรมการ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ ประธานกรรมการ ลงนามในเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจาก
ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริหาร อนุมัติเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
มติคณะกรรมการบริษัท อนุมัติเอกสารที่ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
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5) ขั้นตอนหลังผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ
เมื่อมีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการสินเชื่อจะต้องจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าและผู้ค้ําประกันเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานให้ฝ่ายต่างๆ ติดตามดูแลลูกค้าต่อไป รวมทั้งรับผิดชอบดูแลเรื่องความครบถ้วนของ
เอกสาร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งทําประกันรถยนต์เพื่อคุ้มครองรถยนต์ด้วย
6) ขั้นตอนการปฏิบัติต่อลูกค้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาประกันภัยจะทําการออกหนังสือสัญญาเช่าซื้อและหนังสือสัญญาเช่าการเงินให้แก่ลูกค้า และผู้ค้ําประกัน
ได้ลงลายมือชื่อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดเตรียมเรื่องการชําระเงินให้กับผู้จําหน่ายรถยนต์
พร้อมทั้งจัดให้ลูกค้ามีการประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองทันทีที่มีการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยมีบริษัทเป็นผู้รับประโยชน์
นอกจากนั้นบริษัทจะให้บริการต่ออายุกรมธรรม์ และให้การดูแลบริการลูกค้าในเรื่องงานทะเบียนรถยนต์ ตลอดระยะเวลาที่ยังมี
การผ่อนชําระกับบริษัท ฝ่ายการเงินจะดูแลลูกค้าในส่วนการรับชําระค่างวดตามอายุสัญญาเช่าซื้อ โดยลูกค้าสามารถผ่อนชําระค่า
งวดได้หลายวิธี เช่น การชําระค่างวดผ่านธนาคาร ชําระโดยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า หรือทางธนาณัติ ปัจจุบันบริษัทได้ทําการปรับปรุง
วิธีการชําระค่างวดของลูกค้า โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับธนาคารชั้นนําในการที่ลูกค้ าสามารถชําระค่างวดผ่านธนาคารแบบ On-line
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่างวด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอน
ภาระการตรวจสอบของฝ่ายการเงิน
เมื่อลูกค้าได้ผ่อนชําระค่างวดครบถ้วนแล้ว จะส่งต่อให้แผนกแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อจัดการโอนกรรมสิทธิ์ และจัดทํา
บันทึกประวัติของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการโอนสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรายใหม่ จะต้องเริ่มพิจารณาคุณสมบัติผู้เช่าซื้อและคุณสมบัติผู้ ค้ํา
ประกันใหม่
7) ขั้นตอนการควบคุมสินเชื่อ
ในกรณีลูกค้าผิดสัญญาค้างชําระค่างวด บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนี้สินปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า
ทั้งนี้ บริษั ทจะเริ่ มคิ ดเบี้ ยปรั บทั นที่เมื่อผิดนั ดชําระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรั บเป็ นไปตามที่สํ านั กงานคณะกรรมการ
การคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) กําหนด (ส.ค.บ กําหนดไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี)
- กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนเพื่อเร่งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบ ติดตามทวงถาม
ลูกค้า และออกรายงานการติดตามเบื้องต้นพร้อมคําเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า
- กรณีผิดนัดชําระ 3 งวดขึ้นไป ทํารายงานส่งให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินเพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยให้เวลาอีก 30 วัน เมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลา ลูกค้าไม่มาติดต่อบริษัทจะดําเนินการเร่งรัดและยึดรถยนต์คืน หากบริษัทไม่สามารถติดตามยึด
รถยนต์คืนมาได้หรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่พอที่จะชําระหนี้คงเหลือ บริษัทจะดําเนินการทาง
กฎหมายกับลูกค้าและผู้ค้ําประกันต่อไป โดยจะเป็นการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้คืนมากที่สุด นอกจากนี้บริษัทจะต้อง
จัดทํา black list เพื่อเป็นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อสําหรับลูกค้ารายดังกล่าวต่อไป
สําหรับสัญญาเช่าซื้อที่ทําขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2543 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการ
คุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) นั้น มีข้อกําหนดให้บริษัทหรือผู้ประกอบการให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกราย หากนํารถออกประมูลขายได้ราคา
เกินกว่าจํานวนหนี้คงค้างตามสัญญา จะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่าซื้อ ในทางกลับกันหากมีส่วนขาดทุน ผู้เช่าซื้อก็ต้องชําระคืน
เป็นค่าเสียหายให้กับผู้ให้เช่าซื้อ
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8) ขั้นตอนการประมูลรถยนต์ที่ยึดได้
เมื่อมีการยึดรถยนต์คืนมาแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ามาปิดบัญชีภายในเวลาที่กําหนด ถ้าลูกค้าไม่มาติดต่อตามเวลาที่
กําหนดไว้ บริษัทจะนํารถยนต์ดังกล่าวไปประมูลขายต่อสาธารณชน โดยบริษัทจะทําการปิดประกาศจําหน่ายรถยนต์ที่ยึดได้ ณ ที่
ทําการของบริษัท รวมทั้งแจ้งจําหน่ายรถยนต์ที่ได้ยึดคืนมาต่อ ผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่มีความประสงค์ที่จะซื้อ โดยผู้เข้าร่วม
ประมูลสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่ประมูลตามสถานที่และเวลาที่ได้กําหนดไว้ในประกาศ ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นซอง
ประมูลที่ที่ทําการของบริษัท ผู้ให้ราคาเสนอซื้อสูงสุดถือเป็นผู้ชนะการประมูลจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์
การประมูลขายรถยึดของบริษัทจะมีแผนกสินเชื่อเป็นผู้กําหนดราคากลางที่ใช้เป็นฐานในการพิจารณาประมูลขายทุกครั้ง
และต้องรายงานการประมูลขายให้กับกรรมการผู้จัดการทราบทุกครั้ง
2.3.3 การให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เงินให้กู้ยืม
ปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมเงินผ่านผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
2.3.4 เงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุนรวมกําไรเพิ่มพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนระยะยาว โดยมีการลงทุนในปี 2536 มูลค่าเงิน
ลงทุนตามราคาทุนเท่ากับ 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
185,856 บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในกองทุนดังกล่าว
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อ โดยจะเป็นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ (Fixed Rate)
ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทบางส่วนมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Float Rate) ดังนั้น
หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีความผันผวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีการปรับขึ้น ในขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยรับยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ยรับและอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest spread) ให้มีอัตราลดลง ดังนั้นบริษัทได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการขยายการ
ให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าให้มากขึ้นและการคืนเงินกู้ยืม
สถาบันการเงิน (Refinance) ด้วยแหล่งเงินกู้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยลดลง เพื่อรักษาระดั บ Interest spread ให้อยู่ในระดับที่
สม่ําเสมอ
3.2 ความเสี่ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อและระยะเวลาในการกู้ยืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเช่าซื้อส่วนใหญ่จะต้องประสบกับความเสี่ยงจากความแตกต่างทางด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อและ
ระยะเวลาในการกู้ยืมเงินและสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทเองก็เช่นเดียวกัน จากเดิมที่บริษัทมีการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเป็น
ช่วงระยะเวลานาน 1 - 5 ปี ในขณะที่บริษัทมีการจัดหาเงินทุนของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตรา
สารหนี้ ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการกู้ยืม 1 - 4 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงจากความแตกต่างด้านระยะเวลา (Duration Gap) และอาจ
ส่งผลให้เกิดภาวะของรายรับและรายจ่ายไม่สอดคล้องกันและจะนําไปสู่การเกิดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานได้
ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่ าวและได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการแบ่งชั้นลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อใหม่ของบริษัท
ออกเป็นระยะสั้นและระยะยาวและปรับระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจาก
แหล่งต่างๆ และเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการให้สินเชื่อให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลด
ความแตกต่างด้านระยะเวลาลง และสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจาก
การขาดสภาพคล่องในการดําเนินงานลงให้เหลือน้อยลง
3.3 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมรถยนต์และยอดจําหน่ายรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่ง
และเช่าซื้อรถยนต์ขึ้นใหม่หลายราย ทั้งที่เป็นกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ หลังจากที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้กําหนดแผนพัฒนาสถาบันการเงิน โดยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้
อย่างเสรี และอนุญาตให้กิจการที่เป็นของผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ที่มีเงินทุนจํานวนมากจากต่างประเทศและมี
ต้นทุนทางการเงินที่ต่ํา สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจลิสซิ่งได้อย่างเสรีเช่นกัน ส่งผลให้สภาวะตลาดธุรกิจลิสซิ่งและเช่า
ซื้อมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาเพื่อช่วยสนับสนุนยอดจําหน่ายรถยนต์
สําหรับปี 2558 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป ให้อยู่ในระดับร้อยละ
65-70 ของมู ลค่าลูก หนี้ของบริษัท เนื่องจากบริ ษัทยังคงเชื่อว่ าลูกค้า กลุ่มดังกล่าวมี อัตราการเติ บโตอย่ างต่อเนื่องและจะให้
ผลตอบแทนในด้านอัตราการทํากําไรที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงที่ต่ํากว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล (โดยปกติ เมื่อบริษัทยึดรถประเภทนี้
และทําการประมูลเพื่อขายสู่สาธารณชน บริษัทจะสามารถขายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลหนี้) ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถเลี่ยงการ
แข่งขันกับสถาบันการเงินใหญ่ที่มีต้นทุนการในดําเนินงานต่ํากว่าและสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทได้มากขึ้น

ส่วนที่ 1 หน้า 23

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
3.4 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการประกอบธุรกิจเช่าซื้อ ความเสี่ยงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นความเสี่ยงที่มีควบคู่ไป
กับการประกอบธุรกิจ การที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามเงื่อนไขอาจเกิดจากปัจจัยภายในของลูกค้าเองเช่น ความต้ องการใช้
เงินเพื่อรักษาสุขภาพ ปัญหาจากปัจจัยจากค่าซ่อมบํารุงรถยนต์ที่กําลังผ่อนชําระอยู่ ปัญหาจากปัจจัยภายนอกเช่น ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาจากการถูกไล่ออกจากงาน ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะ
ส่งผลให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถชําระค่างวดได้ตรงตามกําหนดและก่อให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ การควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี และรวมถึง
นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากจนกระทบกับผลการ
ดํานินงานโดยรวมของบริษัท
บริษัทมีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดําเนินงานอันเกิดจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังต่อไปนี้คือ
บริษัททําการควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเชื่อโดยทําการตรวจสอบข้อมูลพฤติกรรมการชําระหนี้จากสถิติของ
ลูกค้าจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด เพื่อสกัดกั้นผู้เช่าซื้อที่ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้มาขอกู้สินเชื่อของบริษัทได้
รวมถึงการนําระบบ Scoring มาใช้ในการประเมินคุณภาพลูกค้าที่ขอเช่าซื้อรถยนต์
บริษัททําการควบคุมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการควบคุมจํานวนลูกค้าที่ค้างชําระ
รายสัญญาควบคู่ไปกับนโยบายการติดตามเร่งรัดหนี้ที่เข้มงวดเพื่อให้หนี้ที่ค้างชําระกลับคืนมาอยู่ในสถานะปกติให้ได้มากและ
รวดเร็วที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้คือ กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 1 เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนฉบับที่ 1 พร้อมกับการส่งเจ้าหน้าที่
เพื่อติดตามและทวงถามลูกค้า ทั้งนี้บริษัทจะเริ่มคิดเบี้ยปรับทันทีเมื่อผิดนัดชําระงวดที่ 1 โดยอัตราเบี้ยปรับเป็นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.) กําหนด (ทั้งนี้ ส.ค.บ กําหนดอัตราเบี้ยปรับไว้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับลูกค้า
รายใหญ่ชั้นดี (MRR) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บวกด้วยร้อยละ 10 ต่อปี) กรณีผิดนัดชําระงวดที่ 2 และงวดที่ 3
เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายเตือนเพื่อเร่งรัดเบื้องต้นและตรวจสอบติดตามทวงถามลูกค้าและผู้ค้ําประกัน และออกรายงานการติดตาม
เบื้องต้นพร้อมคําเสนอแนะ และผลจากการติดตามลูกค้า และกรณีผิดนัดชําระ 3 งวดขึ้นไป จะทํารายงานส่งให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
เพื่อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ โดยให้เวลาอีก 30 วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา หากลูกค้าไม่มาติดต่อ บริษัทจะดําเนินการเร่งรัดและ
ยึดรถยนต์คืน หากบริษัทไม่สามารถติดตามยึดรถยนต์คืนมาได้หรือในกรณีที่ขายประมูลรถยึดมาได้แต่ได้เงินไม่เพียงพอที่จะชําระ
หนี้คงเหลือ บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าและผู้ค้ําประกันต่อไป โดยจะเป็นการฟ้องร้องคดีเพื่อให้ได้หนี้คืนมากที่สุด
นอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดทํารายชื่อ Black list สําหรับลูกค้ารายดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการให้สินเชื่อเช่าซื้อต่อไป
นอกจากนี้บริษัทยังมีการรายงานเพื่อให้ทราบถึงสถานะคุณภาพสินเชื่อในปัจจุบันรวมทั้งมีการติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการค้างชําระค่างวด และในกรณีที่มีการค้างค่างวดเกิดขึ้น บริษัทจะเข้าตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าที่ค้างชําระ
ตั้งแต่งวดแรกอย่างใกล้ชิดและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้เป็นแนวการบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ต่อไป
3.5 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การปล่อยสินเชื่อทั้งรถใหม่และรถมือสอง ซึ่งบริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสอง การประเมินราคาของรถยนต์มือสอง รวมถึงการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมาได้ต่ํากว่า
มูลค่าสินเชื่อคงเหลือ ซึ่งต้องนํามาประมูลขายตามสภาพ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์ สภาพ และความนิยมของรุ่น และยี่ห้อ
รถยนต์นั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของยอดลูกหนี้
สินเชื่อเช่าซื้อและลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินทั้งหมด
บริ ษั ท มี ม าตรการที่ จ ะจํ า กั ด ความเสี่ ย งต่ า งๆเหล่ า นี้ โ ดยใช้ ก ารตรวจสอบเชิ ง คุ ณ ภาพรถยนต์ แ ละใช้ ที ม งานที่ มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพรถยนต์ควบคู่ไปกับการพิจารณาสินเชื่อที่เข้มงวด นอกจากนี้บริษัทยังมี
การการคัดเลือกผู้จําหน่ายรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน มีการเสนอขายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพในราคาที่ เหมาะสม และมีการ
รับประกันคุณภาพรถยนต์ภายหลังการจําหน่ายแล้ว รวมถึงมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่ผู้จําหน่ายรถยนต์มือ
สองได้ส่งรายชื่อเพื่อขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ด้วย
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3.6 ความเสี่ยงจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา
เมื่อบริษัทได้ดําเนินการยึดคืนรถยนต์มาจากลูกหนี้แล้ว รถยนต์ที่บริษัทยึดคืนมาจะถูกนํามาขายทอดตลาดโดยวิธีการ
ประมูล และในกรณีที่ขายประมูลรถยึดแล้วไม่พอชําระหนี้ บริษัทยังสามารถเรียกร้องส่วนที่เหลือจากลูกหนี้หรือผู้ค้ําประกันได้ ซึ่ง
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกร้องหนี้ส่วนที่เหลือได้ บริษัทจะมี ผลขาดทุนจากการขายรถยึดโดยราคาประมูลรถยึดจะขึ้นกับ
คุณภาพ อายุ และความนิยมของรถยนต์ รวมทั้งขึ้นกับสภาพตลาดและความต้องการรถยนต์ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยง
จากการขาดทุนอันเกิดจากการขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา ในกรณีของรถยนต์มือสองนั้นโดยทั่วไปจะน้อยกว่ากรณีของร ถยนต์ใหม่
เนื่องจากการลดลงของราคารถยนต์ตามอายุการใช้งานแต่ละปีนั้นจะมีอัตราสูงในช่วงปีแรกๆ และมีอัตราชะลอลงในช่วงที่รถยนต์มี
อายุการใช้งานมากขึ้น
ในปี 2556 ราคารถยนต์มือสองมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งทําให้การขายรถในกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลขาดทุนมากขึ้น
กว่าปีทผี่ ่าน ๆ มา และยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในปี 2557 อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ที่เกิดจากการ
ขายรถยนต์ที่ยึดคืนมา โดยให้มีการติดตามดูแลสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อป้องกันการค้างชําระค่างวด อันจะนําไปสู่
กระบวนการยึดรถในที่สุด และจะดํา เนินการขายโดยเร็ว เพื่อลดผลขาดทุนจากราคาที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทได้ดําเนินการ
ฟ้องร้องทางกฎหมายกับผู้เช่าซื้อและผู้ค้ําประกันให้ชําระเงินในส่วนที่บริษัทขาดผลประโยชน์หลังจากยึดรถคืนมาเพื่อให้บริษัทมีผล
ขาดทุนน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากจํานวนรถยนต์ที่ขายจากการยึดคืนในปี 2556 2557 และ 2558 มีจํานวน 492 คัน 527 คันและ
734 คันตามลําดับและมีผลขาดทุนจากการจําหน่ายรถที่ยึดคืน ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจํานวน 41.98 ล้านบาท 47.16 ล้านบาท
และ121.17 ล้านบาท ตามลําดับ
3.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะ
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรด้านการตลาดที่มีความรู้ ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบสภาพ และราคาตลาดของรถยนต์ มือสองได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ประกอบกับ
บุคลากรของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทําตลาด และการดูแลลูกค้า โดยมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้จัดจําหน่ายรถยนต์หลายรายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหมุนเวียนบุคลากรไปประจําอยู่ตามสถานที่จําหน่ายของผู้จําหน่าย
รถยนต์มือสองที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ซึ่งผู้จําหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทจะต้องได้ รับอนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาและ
ตรวจสอบผู้จําหน่ายรถยนต์ตามที่บริษัทกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสําคัญกับการชําระราคาให้แก่ผู้จําหน่ายรถยนต์ให้
รวดเร็วและตรงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทเน้นให้บุคลากรอํานวยความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าและผู้จําหน่ายรถยนต์ เป็นสําคัญ
รวมถึงการเอาใจใส่และการพัฒนาบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และสามารถขยายไป
ยังกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการแนะนําจากกลุ่มลูกค้าเดิมและผู้จําหน่ายรถยนต์ทั้งหลาย โดยที่ผ่านมา ลูกค้าเดิมที่มี
การผ่อนชําระค่างวดกับบริษัทหมดแล้ว หรืออยู่ระหว่างการผ่อนค่างวดเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองคันใหม่ก็มักจะกลับมา
ใช้บริการสินเชื่อของบริษัทอีก
ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไป อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีนโยบายในการลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความชํานาญเหล่านี้โดยการจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นทํางานอยู่กับบริษัทในระยะ
ยาวในรูปผลตอบแทนต่างๆ รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนาความรู้แก่บุคคลเหล่านั้นเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
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3.8 ความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อหนี้เพิ่มในอนาคต
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีขยายธุรกิจโดยการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558
บริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงิน - สุทธิ จํานวน 26,833.40 ล้านบาท 27,304.18 ล้านบาท และ 28,920.28 ล้านบาท
ตามลําดับ การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องนี้ ทําให้บ ริษัทมีความจําเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนหรือการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมการบริหารความเสี่ยง โดยทําการจัดหาเงินกู้ยืมจากหลากหลายแหล่ง เพื่อกระจายความ
เสี่ยงจากกการก่อหนี้ทั้งจากตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึง
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายตัวทางธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังคงพยายาม
จัดหาเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินต่ําภายใต้ความเสี่ยงของโครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แยกตามประเภทลูกหนี้และระยะเวลาการชาระคืน
แสดงเงิ น ให้ กู้ ยื ม คงค้ า ง แยกตามประเภทลู ก หนี้ แ ละระยะเวลาการชํ า ระคื น หลั ง หั ก ดอกเบี้ ย เช่ า ซื้ อ รอตั ด บั ญ ชี
(ก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ)
31/12/2558
31/12/2557
31/12/2556
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ลูกหนี้เช่าซื้อ
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
7,972.18
27.00
7,144.95
25.56
6,837.97
25.15
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
21,553.14
73.00 20,803.60
74.44 20,344.03
74.85
รวม
จานวนงวดที่ให้สินเชื่อ
- 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

29,525.32

100.00

27,948.55

100.00

27,182.00

100.00

176.27
119.41
736.08
280.49
2,662.31
315.65
14,293.06
133.82
10,583.74
1.19
198.62
24.68
29,525.32

0.60
0.40
2.49
0.95
9.03
1.07
48.41
0.45
35.85
0.00
0.67
0.08
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

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
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ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชาระ (Aging): แสดงให้เห็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2557 และ 2556 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระหักดอกผลเช่าซื้อ และหักหลักประกันได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2-3 งวด
ค้างชําระ 4-6 งวด
ค้างชําระ 7-12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

33,699
6,958
6,883
1,067
554
447
381

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

219

100.00%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
20,851,583
1,457,513
14,575
3,653,626
217,158
2,172
3,630,005
173,148
3,463
643,484
643,484
128,697
275,492
275,492
137,746
210,138
210,138
210,138
174,944
174,944
174,944
77,317

77,317

77,317
246,789

50,208

29,516,589

3,229,194

995,841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2 - 3 งวด
ค้างชําระ 4 - 6 งวด
ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
18,886,369
1,139,494
11,395
3,830,242
201,756
2,018
3,752,601
156,852
3,137
782,280
782,280
156,456
227,706
227,706
113,853
124,072
124,072
124,072
222,746
222,746
222,746
118,720

118,720

118,720
166,789

48,248

27,944,736
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 งวด
ค้างชําระ 2 - 3 งวด
ค้างชําระ 4 - 6 งวด
ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ค้างชําระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
19,245,400
1,587,701
15,877
3,974,390
311,916
3,119
2,971,990
201,662
4,033
553,378
553,378
110,676
146,181
146,181
73,090
50,156
50,156
50,156
197,572
197,572
197,572
39,727

39,727

39,727
92,789

45,263

27,178,794

3,088,293

587,039

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้างชําระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หักหลักประกัน
นโยบายการรับรู้รายได้
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
บริษัทฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและจากสัญญาเช่าทางการเงินตามเกณฑ์คงค้างดังนี้
- สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู้รายได้โดยวิธีผลรวมจํานวนตัวเลข
- สัญญาที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method)
บริษัทหยุดรับรู้ รายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างเมื่อ ลูกหนี้ค้ างชํา ระค่างวดเกิน กําหนด 3 งวดนับจากวันครบกําหนดชําระ
การบันทึกรายได้ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ที่ค้างเกินกําหนดชําระดังกล่าวแล้ว
ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบี้ยที่ผู้จําหน่ายรถยนต์ให้กับลูกค้า ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตาม
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ

ส่วนที่ 1 หน้า 29

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชําระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ที่ค้างชําระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หักหลักประกัน โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
ตารางแสดงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สภาพบัญชีลูกหนี้

อัตราการสารองหนี้สูญ (%)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชีและหลักประกัน
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ค้างชําระ 1 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระ 4 - 6 งวด
หักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระเกิน 12 งวด
ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ – กฎหมาย
หักดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ค้างชําระ 1 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระ 2- 3 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระ 4 - 6 งวด
ลูกหนี้ค้างชําระ 7 - 12 งวด
ลูกหนีค้ ้างชําระเกิน 12 งวด

1
2
20
50
100

1
2
20
50
100

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
2558
2557
2556
ยอดต้นงวด
920,222,572
587,849,229
352,190,310
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
411,924,772
432,339,612
269,098,290
หนี้สูญได้รับคืน
หัก หนี้สูญตัดบัญชี
(190,969,322)
(99,966,269)
(33,439,371)
อื่นๆ*
(140,814,325)
ยอดปลายงวด
1,000,363,697
920,222,572
587,849,229
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
นโยบายการตัดหนี้สูญ
บริษัทมีนโยบายตัดจําหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคําพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้และผู้ค้ําประกันชําระหนี้ให้บริษัท
และบริษัทไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาได้ การตัดจําหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนําไปลดค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น
โดยในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัทจึงพิจารณาตัดหนี้สูญตามสัญญาเช่าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ-กฎหมายจํานวน 190.98 ล้านบาท 99.97 ล้านบาท และ 33.44 ล้านบาท ตามลําดับ
4.2 ทรัพย์สิน (รถยึด) รอการขาย
ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมาสภาพตลาดและภาวะเศรษฐกิ จ มี อั ต ราการขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งประกอบกั บ การที่ เ น้ น
กระบวนการบริหารจัดการลูกหนี้โดยดูแลและติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ปริมาณรถยึดของบริษัทเพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของสินเชื่อของบริษัท โดยในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัทมีทรัพย์สินรอการขายจํานวน 699 คัน 784 คันและ 486 คัน
ตามลําดับ คิดเป็นมูลค่า 113.79 ล้านบาท 460.98 ล้านบาทและ 265.45 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงจานวนรถยึดเปรียบเทียบกับจานวนลูกหนี้ทั้งหมด

ปี

2558
2557
2556

จานวนรถยึด/
จานวน
มูลค่า
จานวนลูกหนี้
จานวนลูกหนี้
รถยึด ทรัพย์สิน*
ทั้งหมด
ทั้งหมด
(คัน) (ล้านบาท) (จานวนสัญญา/คัน)
(ร้อยละ)
699
113.79
50,208
1.46
784
460.98
48,248
1.62
486
265.45
45,263
1.07

จานวน
รถยึดที่
จาหน่ายไป
(คัน)
734
698
492

ยอดคงเหลือ
ของจานวน
รถยึด
(คัน)
107
145
59

จานวนรถยึด
คงเหลือ/จานวน
รถยึดที่จาหน่าย
(ร้อยละ)
14.58
20.77
11.99

ตารางแสดงรายละเอียดทรัพย์สินที่ยึดคืนและจาหน่ายไป
ปี 2558

ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก๋ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

จานวน
สัญญา

มูลค่าทรัพย์สิน*
(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สินที่
จาหน่ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน)
จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

116
618
734

54.62
483.73
538.35

42.68
408.20
450.88

(15.90)
(105.27)
(121.17)

ปี 2557

ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก๋ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

จานวน
สัญญา

มูลค่าทรัพย์สิน*
(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สินที่
จาหน่ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน)
จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

169
529
698

62.40
325.81
388.21

44.79
277.83
322.62

(21.15)
(66.15)
(87.30)
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

ปี 2556

ทรัพย์สินที่ยึดคืน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก๋ง
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
รวม

จานวน
สัญญา

มูลค่าทรัพย์สิน*
(ล้านบาท)

มูลค่าทรัพย์สินที่
จาหน่ายไป (ล้านบาท)

กาไร (ขาดทุน)
จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

177
315
492

80.38
152.62
233.00

58.33
132.69
191.02

(22.05)
(19.93)
(41.98)

หมายเหตุ : *มูลค่าทรัพย์สิน = มูลค่ายอดหนี้คงเหลือ – ดอกผลที่ยังไม่รับรู้ + ค่าใช้จ่ายในการยึดรถ

4.3 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ2556 บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวกับกองทุนรวมกําไรเพิ่มพูนโดยมี รายละเอียด
สรุปได้ดังนี้

กองทุนรวมกาไรเพิ่มพูน
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556

มูลค่าเงินลงทุน* (บาท)

ประเภท

ราคาทุน
300,000
300,000
300,000

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวม

มูลค่าตามบัญชี
185,856
183,129
197,202

หมายเหตุ : * บริษัทไม่ได้มีการบันทึกเงินลงทุน โดยวิธีส่วนได้ส่วนเสียในงบการเงิน

4.4 ที่ดินรอการขาย
บริษัทมีที่ดินรอการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)

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

2558

2557

2556

19,326,498

19,326,498

19,326,498

หมายเหตุ: (*) เดิมที่ดินรอการขายของบริษัทดั งกล่าวมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 21-3-81 ไร่ แต่ได้มีการเวนคืนที่ดินให้กับราชการจํานวน 372 ตารางวา
พื้นที่ของที่ดินจึงมียอดคงเหลือเท่ากับ 21-0-9 ไร่ ดังนั้นในการบันทึกบัญชีจึงเกิดผลขาดทุนจากการเวนคืนที่ดินจํานวน ดังกล่าวนั้นเท่ากับ
1,023,410 บาท ในปี 2547
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4.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข องทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งานประเภท ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ - สุ ท ธิ ของบริ ษั ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงไว้ในตาราง ต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)

1. ที่ดิน
- ที่ดินอาคารชุดสินสาธรทาวเวอร์
- ที่ดินสร้างที่จอดรถยึด อําเภอลาดกระบัง กทม. (3-1- 84 ไร่)
- ส่วนปรับปรุงที่ดิน
2. อาคารระหว่างก่อสร้าง
3. ห้องชุดสํานักงาน
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP เลขที่ 77/35-36 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 561.74 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 77/48-49 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 592.78 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/20 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 191.94 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/26 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 176.31 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 77/27 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 296.99 ตารางเมตร
- อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 77/31 แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. พื้นที่ 295.15 ตารางเมตร
4. ส่วนปรับปรุงและติดตั้งห้องชุด
5. เครื่องตกแต่งสํานักงาน
6. เครื่องใช้สํานักงานและอุปกรณ์สํานักงาน
7. ยานพาหนะ
รวม

3,807,526
2,082,460
202,012
3,583,314
14,482,663
9,591,741
8,810,670
14,802,714

15,451,164
2,595,090
191,146
8,521,263
10,653,826

94,775,589

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (บาท)
31,313,913
(18,448,273)
12,865,640

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษั ท ไม่ มี ข้ อ พิ พ าททางกฎหมาย ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 5 ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่
:
เลขทะเบียนบริษัท
Homepage
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ชนิดของหุ้น

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและรถยนต์ใหม่
77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
บมจ. เลขที่ 0107545000209
http://www.ratchthani.com
0-2431-9000
0-2431-9099
2,416,227,333 บาท
2,416,227,209 บาท
หุ้นสามัญ

6.2 ข้อมูลสาคัญอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2229-2866
โทรสาร
:
0-2359-1262-3
เลขานุการบริษัท
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์
:
0-2431-9000 ต่อ 1666
โทรสาร
:
0-2431-9098

ส่วนที่ 1 หน้า 35

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี
นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
:
0-2264-0777
โทรสาร
:
0-2264-0789-90
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
:
0-2299-1111
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
:
0-2264-8000
โทรสาร
:
0-2657-2222
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 5 กันยายน 2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว 666,524,480 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 666,524,480 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และบริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนจานวน 1,300,000 หุ้น เป็นราคาทั้งสิ้น 1,837,978 บาท ซึ่งเกิดจากการซื้อ
หุ้นคืนในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นคืนเพื่อช่วยบริหารทาง
การเงินและมีนโยบายให้มีระยะเวลาถือครองมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ดังนั้นบริษัทมีจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 400,224,480 หุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนในโครงการ
จานวน 1,300,000 หุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การจาหน่ายหุ้นตามราคาตลาด ซึ่ง
ไม่ ต่ ากว่ า 85% ของราคาปิ ด เฉลี่ ย 5 วั น ท าการซื้ อ ขายล่ า สุ ด ดั งนั้ น บริ ษั ท มี จ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งคงเดิ ม ซึ่ ง เท่ า กั บ
666,524,480 หุ้น ในป๎จจุบัน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทยังคงมติเดิมของที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 กล่าวคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 บาท
เป็น 986,000,000 บาท หรือเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 486,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจานวน 486,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท แต่ได้มีมติให้แก้ไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ ธ. นครหลวงไทย
รวมทั้งมีมติให้แก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
และชุดที่ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) โดยมติเดิมมีรายละเอียด ดังนี้คือ
(1) อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราการจองซื้อ 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
(2) อนุมัติออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ (1) โดยไม่คิดมูลค่า จานวน 125,000,000 หน่วย
(3) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจานวน 150,000,000 หุ้น พร้อมกับให้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน
(Private Placement)
(4) อนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออก
และเสนอขาย ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 1 ชุ ด ที่ 2 และชุ ด ที่ 3 จ านวน
11,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
โดยมติให้แก้ไขไขรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 265,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จานวน 265,000,000 หุ้น เพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย
(2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 132,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 132,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 1
(3) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 80,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 80,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue)
(4) เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 8,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 8,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
7.1.1 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่1 ถึง3 (“THANI-W 1”), (“THANI-W 2”), (“THANI-W 3”)
บริษัทได้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3
จานวนทั้งหมด 200 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวั นที่ 10 กรกฎาคม 2546 ใน
อัตราส่วนหุ้นสามัญ 3 หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด จานวน 2 หน่วย โดยแบ่งออกเป็นใบสาคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 จานวน 1
หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2 จานวน 0.6 หน่วย และใบสาคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3 จานวน 0.4 หน่วย ประเภทเรียกใช้สิทธิได้
ก่อนกาหนด ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท มีอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1
หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทาให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
ตารางแสดงรายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 ถึง 3

1.

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 (“THANI-W 1”)

100,000,000

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้รับการจัดสรร
ตามสัดส่วน
(หน่วย)
99,997,931

2.

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W 2”)

60,000,000

59,999,000

1,281,910***

0.00

3.

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (“THANI-W 3”)

40,000,000

39,998,931

554,671***

0.00

200,000,000

199,995,862

101,524,480

0.00

ลาดับที่

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 1 จานวน 3 ชุด*

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย
(หน่วย)

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ผู้ถือ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิได้มาใช้สิทธิ

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ณ
สิ้นสุดวันที่
20 ตุลาคม 2551

99,688,065

0.00**

หมายเหตุ: (*) ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ราชธานีสิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ชุด เป็นประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกาหนดทั้ง
จานวน (Call Option) หากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน สูงกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น
(**) ในช่วงปลายปี 2546 ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับ THANI-W1 คือ ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลา
15 วันทาการติดต่อกัน สูงกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ถูกเรียกให้ใช้
สิทธิทั้งจานวน ดังนั้น THANI-W1ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2547 เป็นต้นไป
(***) เป็นการใช้สิทธิตามปกติ

ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2549 บริษัทมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้ง 3 ชุด
ดังกล่าว จานวนรวมกันทั้งสิ้น 101,524,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชาระแล้วกับกระทรวง
พาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วอยู่ที่ 401,524,480 บาท และบริษัทคงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (“THANI-W2”), และชุดที่ 3 (“THANI-W 3”) ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิเป็นจานวนรวมกันเท่ากับ
98,161,516 หน่วย
ในปี พ.ศ.2551 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 (THANI-W2 และ THANI-W3) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
จานวน 166 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรียกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ.2551 โดยใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 2 และ 3 หมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551
7.1.2 ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 (“THANI-W4”)
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทจะออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ชุดที่ 4 จานวน 213,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1) จานวน 80,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (จะได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สานักงาน ก.ล.ต.) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ป๎ดทิ้ง)
2) จานวน 132,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1:1 และราคาใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น จาหน่ายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ
บริษัทจานวน 265,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท โดยมีอัตราส่วนหุ้ นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่จานวน 2 หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วย (จะได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแก้ไขจานวนหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ ให้แก่
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จากจานวน 11,000,000 หุ้น เป็น
จานวน 8,000,000 หุ้น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 150,000,000 หุ้น
พร้อมใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 75,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ ธ.นครหลวงไทย
และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการได้มีมติแก้ไขจานวนและราคาใช้สิทธิของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ ธ. นครหลวงไทย โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
และใบสาคัญแสดงสิทธิฯที่เปลี่ยนแปลงแล้วต่อไปนี้แทน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท
รวม 304,750,000 บาทให้แก่ ธ. นครหลวงไทย พร้อมกับออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จานวน 132,500,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ราคาใช้สิทธิไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามนิยามของ กลต.ที่คานวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 15 วันทาการติดต่อกัน (15 มิถุนายน 2549 ถึง 5 กรกฎาคม 2549) ก่อนวันกาหนดราคา
เสนอขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยราคาตลาดเฉลี่ยดังกล่าวเท่ากับ 0.91 บาท
หาก ธ. นครหลวงไทยเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว ธ. นครหลวงไทย
อาจจะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 49.75 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วซึ่งอยู่ที่ 799,024,480
บาท (ที่มา: 401,524,480 + 265,000,000 + 132,500,000 โดยรวมการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ ที่ ธ. นครหลวงไทยได้รับสิทธิดังกล่าว) ซึ่งถึงจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
อย่ า งไรก็ ดี ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2549 ซึ่ งประชุ ม เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2549 ได้ มี ม ติ ใ ห้
ธ. นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อ (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทตกลงที่จะดาเนินการ
แต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว
จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง
เป็ น การเพิ่ ม จ านวนกรรมการของบริ ษั ท 2 ท่ า น และแทนกรรมการคนใดที่ ล าออกอี ก 2 ท่ า น ท าให้ มี สั ด ส่ ว น
กรรมการอิสระ : ตัวแทนของผู้ขอผ่อนผัน : กรรมการท่านอื่น เท่ากับ 3 : 4 : 3 และมีความประสงค์ ที่จะให้ความ
ร่วมมือและความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทในการใช้บริการต่างๆ ของ ธ. นครหลวงไทย เช่น การชาระเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร และ บริการด้านประกันภัย เป็นต้น
ในปี พ.ศ.2552 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จานวน
266,666 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และทาให้ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 666,791,312 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และมีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญชุดที่ 4 (THANI-W4) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จานวน 155,802,594 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และทาให้ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วของบริษัทที่ได้รับการจดที่กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 822,593,906 บาท โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชุดที่ 4 หมดอายุเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ในปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร นครหลวงไทย จากัด (มหาชน) จากกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนธนาคาร นคร
หลวงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีหุ้นบริษัทร้อยละ 48.32 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว และในปีเดียวกันนี้
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ได้ทาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Tender Offer) ของบริษัทซึ่งได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมจานวน
215,000 หุ้น ทาให้ ณ สิ้นปี 2553 ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัททั้งสิ้นร้อยละ 48.35 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 904,853,296
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,342,349,708 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจานวน 874,973,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการ
จาหน่ายจานวน 467,356,772 หุ้น โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 1,809.7 ล้านบาท (หุ้นสามัญ
1,809,706,480 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,342.3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 268.5
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 268.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 1,342.3 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,342,349,708 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,610.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,610,819,649 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,342,349,708
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,610,819,649 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจานวน 1,049,967,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 402.7
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 402.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 1,610.8 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,610,819,649 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 2,013.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,013,524,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,610,819,649
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,013,524,496 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจานวน 1,312,459,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 402.7
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 402.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จากเดิม 2,013.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,013,524,496 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 2,416.2 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 2,416,227,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,013,524,496
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,416,227,333 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเป็นจานวน 1,574,951,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
65.18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
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7.2 ผู้ถือหุ้น
ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อ
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นางเนาวนารถ จามรมาน
บริษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
นางวิลาวรรณ รุ่งวัฒนโสภณ
นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอ ไอ
นายวินัย ทองสอง
นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ
อื่นๆ
รวม
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น
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จานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1,574,951,400
89,657,318
39,643,868
21,000,000
18,926,550
14,005,000
12,470,436
11,543,700
9,800,000
9,240,000
614,988,937
2,416,227,209

ร้อยละ
65.18
3.71
1.64
0.87
0.78
0.58
0.52
0.48
0.41
0.38
25.45
100.00

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 หุ้นกู้
(หน่วย: พันบาท)
หุ้นกู้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อายุหุ้นกู้

วันที่ครบ
กาหนดไถ่ถอน

วันที่ออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2558
5.20
27 เมษายน 2555
27 เมษายน 2559
5.50
1 พฤศจิกายน 2555 1 พฤศจิกายน 2559
5.00
14 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2560
4.70
30 สิงหาคม 2556
5 เมษายน 2560
4.759

3 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี 7 เดือน
5 วัน
4 ปี
25 ตุลาคม 2556
25 ตุลาคม 2560
4 ปี
2 พฤษภาคม 2557 2 พฤษภาคม 2561
2 ปี 11 เดือน 30 เมษายน 2557
28 เมษายน 2560
28 วัน
3 ปี 9 วัน
30 เมษายน 2557 9 พฤษภาคม 2560
3 ปี 18 วัน 21 พฤษภาคม 2557 8 มิถุนายน 2560
3 ปี 7 วัน
3 กรกฎาคม 2557 10 กรกฎาคม 2560
2 ปี 10 เดือน 25 กันยายน 2557 25 กรกฎาคม 2560
2 ปี 3 เดือน 28 เมษายน 2558 28 กรกฎาคม 2560
2 ปี 11 เดือน 3 กันยายน 2558
28 สิงหาคม 2561
25 วัน
3 ปี
11 กันยายน 2558 11 กันยายน 2561
2 ปี 11 เดือน 23 กันยายน 2558 12 กันยายน 2561
19 วัน
2 ปี 11 เดือน 2 ตุลาคม 2558
24 กันยายน 2561
22 วัน
3 ปี 1 วัน
9 ตุลาคม 2558
10 ตุลาคม 2561

รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
หุ้นกู้
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

2558

2557

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

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

4.80
4.75
4.25

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

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

4.25
4.25
4.22
4.10
3.35
3.10

200,000
210,000
150,000
300,000
200,000
150,000

200,000
210,000
150,000
300,000
-

3.10
3.10

350,000
150,000

-

3.00

150,000

-

3.00

300,000

-

15,500,000
(12,706)
15,487,294
(5,497,928)
9,989,366

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

หุ้นกู้ 1-4, 6 และ 7 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกาหนดจ่าย
ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
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หุ้นกู้ 5 และ 8-18 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกาหนด
จ่ายชาระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
อันดับเครดิตองค์กร
อันดับเครดิตตราสารหนี้
THANI164A: หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
THANI16NA: หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
THANI176A: หุ้นกูไ้ ม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
THANI17OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
THANI185A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
แนวโน้มอันดับเครดิต :

BBB+
2,500
3,000
2,000
3,000
2,000

ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561

BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
Stable

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินป๎นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
การจ่ายเงินป๎นผลให้กับผู้ถือหุ้น
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 มีมติให้จ่ายเงินป๎นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2555 โดยจ่ายเงินป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายป๎นผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจานวน 268.47
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นป๎นผล คิดเป็นการจ่ายเงินป๎นผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิ ดเป็น
ร้อยละ 63.09 ของกาไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 มีมติให้จ่ายเงินป๎นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2556 โดยจ่ายเงินป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายป๎นผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจานวน 402.70
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นป๎นผล คิดเป็นการจ่ายเงินป๎นผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 59.80 ของกาไรสุทธิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินป๎นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2557 โดยจ่ายเงินป๎นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และจ่ายป๎นผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจานวน 402.70
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นป๎นผล คิดเป็นการจ่ายเงินป๎นผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.23 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.77 ของกาไรสุทธิ
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โครงสร้างองค์กร
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2.
นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
3.
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการ
4.
นายวุฒิชัย
สุระรัตน์ชัย
กรรมการ
5.
นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
กรรมการ
6.
นายอนุชาติ
ดีประเสริฐ
กรรมการ
7.
นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
8.
ดร. ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ
9.
นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ
10.
นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการอิสระ
11.
นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
12.
ผศ.แน่งน้อย
ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทตามที่กาหนดในหนังสื อรับรอง ประกอบด้วย นายเจริญสุข กิจอิท ธิ
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ นายวิรัตน์ ชินประพินพร นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล นายอนุชาติ ดีประเสริฐ และ
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ สองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการ
1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยสนับสนุนการทาธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเฉพาะ
ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่า งน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดย
ไม่ได้คานึงถึงข้อจากัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทา
เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง
4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทาธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดย
ต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญํูชน จะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคาสั่งของทางการกาหนด
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. มอบอานาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ฝุายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลอื่นใดทาการแทนได้ ภายใต้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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2. อนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อกลุ่มลูกค้าที่ผ่านการเห็นชอบจากฝุายวิเคราะห์สินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหาร
3. กิจการทั้งหลายของบริษัทย่อมอยู่ในอานาจของคณะกรรมการที่จะกระทาได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผู้จัดการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้ มีอานาจลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริษัทกระทาการใดๆ แทนบริษัทได้
4. มีอานาจเชิญฝุายจัดการและพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
2. กาหนดเปูาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหารการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับและการจ่ายบาเหน็จกรรมการ เป็นต้น
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอานาจหน้าที่
ควบคุม ดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และในจานวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนและบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทั้ งนี้ ไ ม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
4. คณะกรรมการได้กากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลโดยจัดให้มีฝุาย
ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตามและดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ
2. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
(ดูแลสายงานกิจการสาขาธุรกิจสินเชื่อและสายงานสินเชื่อและการตลาด)
4. นายบุญชู
วงศ์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
(ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน)
5. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน
(ดูแลสายงานสนับสนุนธุรกิจ)
6. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบและติดตาม
(ดูแลสายงานควบคุมสินเชื่อ)
หมายเหตุ : สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรการองค์กรอยู่ระหว่างการสรรหา โดยในป๎จจุบันสายงาน
ธุรการองค์กรขึ้นอยู่กับกรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 2 หน้า 47

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ
1. มีอานาจสั่งการ วางแผน และดาเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2. มีอานาจแต่งตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3. มีอานาจพิจารณา กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัสเกี่ยวกับผู้บริหาร และพนักงาน
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง
และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
5. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมาย
ที่บังคับใช้อยู่
6. ติ ด ตามและประเมิ น การด าเนิ น งานและประเมิ น ผลการประกอบการตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการก าหนด
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่เห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้การมอบอานาจให้ประธานคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้ประธาน
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งกาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ให้กรรมการผู้จัดการมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปประเด็นที่สาคัญไว้ดังนี้
1. กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม
2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้างเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทางานภายในองค์กร
4. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
อนึ่ง กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้จั ดการไม่มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ในหรือ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ้นกับบริษัท และบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็น และนาเสนอ
คณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใ ช้บังคับกับการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี บริษัท
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ
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8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการบริษัทและเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทาหน้าที่เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีหน้าที่
ในการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแ ลให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล สารสนเทศต่ างๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้ ที่สนใจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
6. อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development รุ่นที่ 20 และหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
รุ่นที่ 6 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ สรรหาและ กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
กาหนด
บริหาร
ค่าตอบแทน

รายชื่อ

นายวิรัตน์ ชินประพินพร 125,000
นายเจริญสุข กิจอิทธิ
110,000
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
110,000
นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
110,000
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
110,000
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
110,000
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ 110,000
ดร.ถกล
นันธิราภากร
110,000
นายสุรพล สติมานนท์
110,000
นายวราวุธ วราภรณ์
110,000
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
110,000
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
88,000
รวม
1,313,000

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

ค่าบาเหน็จ
กรรมการ

224,201.32
349,201.32
197,297.16
307,297.16
197,297.16
307,297.16
197,297.16
403,297.16
157,837.73
311,837.73
197,297.16
307,297.16
197,297.16
403,297.16
197,297.16
432,297.16
197,297.16
417,297.16
197,297.16
461,297.16
197,297.16
467,297.16
157,837.73
333,837.73
2,315,551.22 4,501,551.22

***นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
**นายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
*นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
ค่าน้ามันและโทรศัพท์
รวม (บาท)
จานวนผู้บริหาร (ท่าน)

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

24,918,208

24,825,400

15,434,000

216,000

216,000

237,500

25,134,202
6

25,041,400
6

15,671,500
6
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ค่าตอบแทนอื่นๆ
การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิ
พนักงานที่เข้าทางานกับบริษัทเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมดังนี้
- เงินสะสมส่วนของสมาชิก สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
- เงินสะสมส่วนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
โดยเป็นของผู้บริหารดังนี้
เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

1,019,700

713,560

636,800

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน ด้วยความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีวิธีปฏิบั ติด้านค่าตอบแทนของพนักงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิบัติงานของพนักงาน
จากผลสารวจค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานจานวนทั้งสิ้น 435 คน จาแนกเป็นผู้บริหาร 6 คน และพนักงานในระดับอื่น
จานวน 429 คน ดังนี้
ฝ่าย
1. ผู้บริหาร
2. ฝุายการเงิน
3. ฝุายตรวจสอบ
4. ฝุายวิเคราะห์สินเชื่อและฝุายการตลาด
5. ฝุายทะเบียนสัญญาและฝุายประกันภัย
6. ฝุายกฎหมายและฝุายเร่งรัดหนี้สิน
7. ฝุายสานักกรรมการผู้จัดการและฝุายทรัพยากรบุคคล
8. ฝุายบัญชี
9. ฝุายวางแผนและกลยุทธ์
10. ฝุายติดตามหนี้สิน
11. ฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ฝุายบริการงานทะเบียนรถและโอนกรรมสิทธิ์
13. ฝุายบริการลูกค้า
รวม
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จานวนคน
6
17
8
237
33
65
18
10
5
19
9
2
6
435
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
ทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ กาหนดวาระการประชุมเรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้จัดทาคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Ethics) สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติ ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้ ริ เริ่ ม มี ส่ วนร่ วมในการจั ดทา และอนุ มั ติ นโยบายเกี่ ยวกั บการก ากับดู แลกิจการอย่ างเป็ น
ลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเห็นว่าหลักบรรษัทภิบาล เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่า
และความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย และเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน แบ่งเป็น
หัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้ทาหน้าที่แทน
ผู้ถือหุ้น และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ
ตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิ จารณาในแต่ละ
วาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากการกาหนดวัน
ประชุม ที่ไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกาหนดสถานที่จัดประชุม สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 ณ
ห้องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สานักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรถไฟฟูาบีทีเอสและใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน เนื่องจากคานึงถึงการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
ของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 14 วันซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2558 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ นอกจากนี้บริษัทยังกาหนดให้เปิดเผยนโยบายในการอานวยความสะดวก สนับสนุน และส่งเสริมผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับปี 2557 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2557 อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สาหรับปี 2558 บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 คะแนน
เต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น สาหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมจานวน 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสาคั ญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัท
จะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ โดยบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่ วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์บริษัท โดยในแต่ละวาระมี
วัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า
ประชุมได้
วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กาหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมโดยบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก และกาหนดจุดบริการ
รับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง
และจัดเตรียมอากรแสตมป์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ พร้อมการจัดให้มีของว่างเพื่อรองรับผู้ถือหุ้น
ที่รอเข้าประชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการเป็นผู้ทาหน้าที่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุมอธิบาย
วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่วาระ โดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยที่ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ในปี 2558 มีกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หลังจากการ
ประชุมสิ้นสุด ในวันที่ 8 เมษายน 2558 และบริษัทได้นาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงเผยแพร่
รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปูองกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่าง
รอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้
เป็นลายลักษณ์ อักษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เ กี่ย วโยงกั น และได้พิ จารณาความเหมาะสมอย่า งรอบคอบทุก ครั้ ง รวมทั้งมีก ารปฏิ บัติ ตามหลั กเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และจะได้เปิดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจาเป็น ไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ต่อไป
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครั ฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึง
แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ความสาเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ได้แก่
คู่ค้า : บริษัทมีการปฏิบัติและการให้บริการต่างๆ ต่อผู้จาหน่ายหรือเต็นท์รถมือสองตามเงื่อนไขทางการค้า
รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา
เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่แสดงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ชุมชน : บริ ษั ท ค านึ งถึ งสภาพแวดล้ อ มโดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและดู แ ลมิ ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มของ
ชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานบริษัท บริษัทตระหนั กว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสาคัญในการ
ดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดตั้ง
ให้มีสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงาน มี
สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคน ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จากัด เพื่อส่งเสริมการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้ง
สวัสดิการต่างๆ เช่น วงเงินการรักษาพยาบาล ตามโครงการ “สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกและครอบครัว” การฝากเงิน การกู้เงิน
โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทาง
ป๎ญญาหรือลิขสิทธิ์ ในการดาเนินกิจการของบริษัท จึงจัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูก
ละเมิดสิทธิ หรือรายงานในเรื่องที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ โดยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ทั้งทาง E-mail หรือเว็บไซต์ของบริษัท
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้ให้ความสาคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานและผลดาเนินงาน ซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจาปี แบบรายงานประจาปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
สาหรับรายงานทางการเงิน สาหรับปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่ งตั้ง บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี ที่มีขึ้น
ในวันที่ 8 เมษายน 2558 บริษัทดังกล่าวจัดเป็นผู้สอบอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ งบการเงินประจาปี 2558 ของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ฝุายสานักกรรมการผู้จัดการและฝุายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุการของบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่าง
สะดวก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไปที่สนใจ โดยติดต่อ
นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (Ms. Rungtip Chaipathanapruek)
ผู้จัดการฝุายสานักกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 02-4319000 ต่อ 2161
หรือติดต่อผ่านช่องทางเมลล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ contact@ratchthani.com
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กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์
1. กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มา
ร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส ซึ่งบริษัทได้
เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.ratchthani.com)
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2558 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร ได้ให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อรายการ “Business Model ไขความลับหาหุ้นเติบโต” ทางช่อง Money Channel ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง และกลยุทธ์การสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

2. กิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินงานบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงาน เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นาไปสู่
การขยายฐานผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในอนาคต
รวมถึงตลอดปี 2558 บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันจาก
บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ขอนัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝุายจัดการของบริษัท ดังต่อไปนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทุนภัทร จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด - บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
- Greyhound Asia Fund Limited
- Sunrise Brokers (Hong Kong)
- Daiwa Asset Management (Singapore), LTD
- Equinox Financial Partners USA
- Leading Assets United Limited
- Lion Global Investors Ltd., Singapore

ส่วนที่ 2 หน้า 55

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจานวน 12 ท่าน รายละเอียดเป็น
ดังนี้
สถานะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

2

5

-

กรรมการอิสระ

-

-

5

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการ และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.66 ของคณะกรรมการทั้งหมด บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดมีอานาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการ
ถ่วงดุล นอกจากนี้บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งมีการแบ่งแยกสายงานบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝุายต่างๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม
เพื่อไม่ให้อานาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยู่ที่กรรมการผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียว
บริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ดูแลตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม และรัดกุม
โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน และจากการที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2549 ดังกล่าว ได้มีมติให้ ธ.นครหลวงไทย ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อ (Whitewash) และบริษัทได้
ดาเนินการแต่งตั้งตัวแทน ธ. นครหลวงไทยเข้าเป็นกรรมการในบริษัท ตามสัดส่วนภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จานวน
4 ท่าน ป๎จจุบันเปลี่ยนเป็นธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ซึ่ งป๎จจุบันมีจานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 33.33 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนค่าตอบแทน
ผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลกา ร
ดาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยป๎จจุบันบริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณา
ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม โดยใช้ ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น และมี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น รวมทั้ งผล
ประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ได้ แ ปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย
3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณา ติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็นประจา โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็น
ระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยใน
ปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
กาหนด
บริหาร
บรรษัทภิบาล
ความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
5/5
12/12
12/12
5/5
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
5/5
5/5
3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
5/5
12/12
12/12
5/5
4.นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
5/5
12/12
12/12
5/5
5.นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
5/5
2/2
5/5
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
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.นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
5/5
5/5
2/2
5/5
12.ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
4/5
4/5
4/5
หมายเหตุ

มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 12 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งสิ้น 5 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ก รรมการเข้าร่วมใน
การฝึกอบรมที่จัดขึ้นสาหรับกรรมการให้มากที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD : Thai Institute of Directors)
สาหรับปี 2558 มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ลาดับ
1

2

3

4

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา

สถาบัน

ประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 8 (TEPCoT 8)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ

กรรมการ

- CG Forum 1/2015
“CG in Substance:
วัฒนธรรมองค์กรกับหลัก
บรรษัทภิบาล”

- ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
- Successful Formulation
กรรมการบริษัทไทย
and Execution of Strategy
(IOD: Thai Institute of
กรรมการอิสระ/
(SFE) รุ่นที่ 23/2015
Directors)
กรรมการตรวจสอบ/
Building
Better
Board
ประธานกรรมการสรรหา
- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
through
Effective
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทไทย
Independent Director
(IOD: Thai Institute of
(Director Forum 2/2015)
Directors)

ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม

- สมาคมส่งเสริมสถาบัน
- Ethical Leadership
กรรมการบริษัทไทย
Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 (IOD: Thai Institute of
Directors)

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ รับมอบวุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8 (TEPCoT 8)
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขป๎ญหาต่อไป
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
2. เลขานุการคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล
3. เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคลต่อ
คณะกรรมการ และดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล มีดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 9 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของ
คณะกรรมการ การกาหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ กับนโยบาย
ของบริษัท คณะกรรมการกับการอบรมและพัฒนา และการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สาหรับปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยภาพรวมทั้งคณะ อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 4.65 จากคะแนนเต็ม 5.00 เพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า ควรกาหนดแผนงาน
เพื่อปรับปรุงการรายงานป๎ญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทาให้การดาเนินงานของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายให้คณะกรรมการ
ทราบ โดยกาหนดเป็นวาระการประชุมต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญ รวมทั้งปรับปรุง
แผนการพัฒนากรรมการ และการวางแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล มีหัว ข้อการประเมินรวม 4 ด้าน ได้แก่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
สาหรับปี 2558 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งกรรมการส่วน
ใหญ่เห็นว่า กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อ มให้ค วามเห็น และข้ อเสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ บริษั ท และเข้ า ร่ ว ม
ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทต้ องดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่ จะเข้ามารั บผิดชอบใน
ตาแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สาคัญอย่างเหมาะสม เป็นไปตาม กระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและ
ภายนอกกลุ่มบริษัท และจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
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การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ในกรณีที่บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว ใน
กรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่สาคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
ดร. ถกล
นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการตรวจสอบ
4.
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการตรวจสอบ
5.
ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินตรวจสอบ ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดย
คานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบั ติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจาณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการ
วิเคราะห์ของฝุายบริหาร เป็นต้น
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7. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่ าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทา และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามคน และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ด้วย
นอกเหนือ จากคุ ณสมบั ติและองค์ประกอบเฉพาะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบในฐานะกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดให้หัวข้อ“คณะกรรมการบริษัท”)
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริหาร
2.
นายวิรัตน์
ชินประพินพร
กรรมการบริหาร
3.
นายวุฒิชัย
สุระรัตน์ชัย
กรรมการบริหาร
4.
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริหาร
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในนามของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. มีอานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
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3. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ (Credit Approval) ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ฝุายบริหารยังไม่มีนโยบายกาหนดไว้
(Non-Policy Expenses) การจัดซื้อและการขายทรัพย์สินที่ฝุายบริหารยังไม่มีกาหนดไว้หรือที่มิใช่เป็นธุรกรรมปกติ (Buying & Selling
of Non-Policy Assets) และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทหากเกินกว่าอานาจ และ/หรือ วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้สาหรับนโยบายหรือ
การบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมการว่าจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง การโอน โยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจากการเป็นพนักงาน
การให้รางวัล ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจาปีของบริษัท ตลอดจนการบริหารงานบุคคล สามารถอนุมัติได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้กับกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนในคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่น
ใดในการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขอานาจที่ได้ให้ไว้กบั บุคคลที่ได้รับมอบอานาจช่วงนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
5. ปฏิบัติหน้า ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่
คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และกาหนดให้รายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มิใช่รายการธุรกิจปกติหรือเป็นตามเงื่อนไขการค้า ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิอนุมัติการทารายการนั้นและให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป เพื่อให้ สอดคล้องกับระเบียบและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นน าเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ นโยบายบริ ษั ท เรื่ อ งที่ ห าก
ดาเนินการไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่กิจการบริษัท ที่วางไว้ และเรื่องที่คณะกรรมการ
บริ ห ารเห็ น สมควรเสนออนุ มั ติ เ ป็ น รายเรื่ อ ง หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ว างไว้ เช่ น
เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ เป็นต้น
2. มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติคาขอสินเชื่อ และคาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้บริษัท
ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. มีอานาจในการกาหนด และ/หรือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
4. มีอ านาจในการปรั บ ปรุง เปลี่ ย นแปลงสภาพการจ้ า งงานพนั ก งานเกี่ย วกั บ สวั ส ดิก ารสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
พนักงาน
5. มีอานาจในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ หรือเงินโบนัสต่อ
คณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
6. มีอานาจสั่งการให้ฝุายจัดการดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมาย
7. มีอานาจในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอานาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือรายการลงทุนนอกงบประมาณในวงเงิน 5 ล้านบาท
9. ติดตามและประเมินการดาเนินงาน และประเมินผลการประกอบการตามนโยบายที่บริษัท กาหนดอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่
เห็นสมควร
10. พิจารณากลั่นกรองวิ เคราะห์ ศึกษา และพัฒนาแบบแผนกลยุ ทธ์ธุร กิจ เสนอต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
พิจารณา
11. มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกลั่ น กรองแผนงาน และจั ด ท างบประมาณประจ าปี เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณา
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.
นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้มีนางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ท าการสรรหาเพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ดูแลให้คณะกรรมการในชุดต่างๆ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการปรั บเปลี่ยนให้
สอดคล้ อ งกั บ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป โดยกรรมการและ/หรื อ คณะกรรมการในชุ ด ต่ า งๆ จะต้ อ ง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับคณะกรรมการในชุดต่างๆ
เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการสรรหาในรายงานประจาปีของบริษัท
2. ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
กาหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์ ในการกาหนดค่า ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุดต่างๆ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี (การปรับ
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น) และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการในชุด
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของการกาหนดค่าตอบแทนในรายงานประจาปีของบริษัท
3. ด้านอื่นๆ
พิจารณาในเรื่องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท
จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกาหนดวาระการประชุมเรื่อง การกากับดูแล
กิจการที่ดี ไว้เป็นวาระหนึ่งในการประชุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.
นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3.
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
กรรมการบรรษัทภิบาล
4.
นายวุฒิชัย
สุระรัตน์ชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
5.
นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
กรรมการบรรษัทภิบาล
6.
นายอนุชาติ
ดีประเสริฐ
กรรมการบรรษัทภิบาล
7.
นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
8.
ดร. ถกล
นันธิราภากร
กรรมการบรรษัทภิบาล
9.
นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการบรรษัทภิบาล
10.
นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาล
11.
นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชัย
กรรมการบรรษัทภิบาล
12.
ผศ.แน่งน้อย
ใจอ่อนน้อม
กรรมการบรรษัทภิบาล
ทั้งนี้มีนายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. ตรวจสอบและให้คาแนะนาในเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิด
การกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
3. จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปรับปรุงสาระสาคัญในนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและ
มีความเป็นสากลอยู่เสมอ
4. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม ทันสมัย และกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กาหนดไว้
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
6. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทซึ่ง
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งก าหนดให้
คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง แต่งตั้งขึ้นในการประชุมกรรมการครั้งที่
3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.
นายวิรัตน์
ชินประพินพร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.
นายวุฒิชัย
สุระรัตน์ชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.
นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้มีนายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กลั่ น กรองนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และความเสี่ ย งในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ประเมินป๎จจัยทั้งภายในและภายนอกอันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในอันที่จะ
นามาใช้ในการปรับปรุงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. กาหนดมาตรการต่างๆ ในอันที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4. พิจารณาความเสี่ย งโดยรวมเพื่อประเมินว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมัติเครื่องมือหรือมาตรการต่างๆ ที่ใช้สาหรับวัดและประเมินความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 คณะกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีบทบาท
และหน้าที่พิเศษในการรักษาความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่ วนได้เสีย
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด
กรรมการอิสระมีทั้งหมด จานวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระได้จัดประชุมเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการอิสระด้วยกัน
โดยไม่มีผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เข้าข่ายอาจมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจมีความไม่ เป็นกลางเข้าร่วมประชุมก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกันกาหนดข้อเสนอแนะ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการดาเนินธุรกิจให้เกิดการพัฒนาและ มีประสิทธิภาพต่อ
องค์กรบริษัท และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถื อหุ้ นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้ งหมดของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ว มบริห ารงาน ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ ปรึ ก ษาที่ไ ด้รั บเงิน เดือ นประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุ มของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

ส่วนที่ 2 หน้า 66

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท พร้อมทั้งการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
บริษั ทมี คณะกรรมการของบริ ษัท ไม่ น้อยกว่ า 5 คน แต่ งตั้ งโดยที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การ คื อ
ผู้ ถื อ หุ้ น คนหนึ่ งมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ จ านวนหุ้ น ที่ ต นถื อ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทั้ งหมด เลื อ กตั้ งบุ ค คล
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด นอกเหนือจากนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีขึ้นได้ 2 กรณี คือ
1) แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2) แต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจากตาแหน่งว่างลง
- ในกรณีตาม 1) จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณา
อนุมัติได้ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและเสนอชื่อมาเพื่อเข้าดารงตาแหน่งแทน
- กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 เพื่อช่วยใน
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มั ติ
การแต่ งตั้งกรรมการอิ ส ระให้ เ ป็ น กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อส าคั ญ ของคณะกรรมการบริ ษัท ในการก ากั บ ดู แ ล
การบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ และเพื่อให้มีการควบคุม
ภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการที่กากับดูแลกาหนด จานวนอย่างน้อย 3
คน มาทาหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด มีความเป็นอิสระในการทางาน
อย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย
รูปแบบและหลักเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทน มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาแต่ งตั้ งกรรมการที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งน้ อ ย จ านวน 3 คน เพื่ อ มาท าหน้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผู้บริหารหรือกรรมการจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และให้กรร มการ
ผู้ จั ด การเป็ น ประธานกรรมการบริ ห าร โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักข้อพึงปฏิบั ติที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ในรายงานประจาปี บริษัทจึงเห็นควรให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการทั้งคณะทาหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กาหนดวาระการ
ประชุมเรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบายด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ ย งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง องค์ ก ร โดยให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ และก ากั บ ดู แ ลให้
ฝุายจัดการเป็นผู้ปฎิบัติต ามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา และทาการทบทวนระบบหรือประเมิ น
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทั้งหลาย
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตาม
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 1,200,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
410,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
310,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
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ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตาม
รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (เดิมชื่อบริษัทสานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จานวน 1,150,000 บาท ต่อปี แบ่งเป็น
1.1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
390,000 บาท
1.2 ค่าตรวจสอบงบการเงินครึ่งปี
300,000 บาท
1.3 ค่าสอบทานงบการเงิน 2 ไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท
2. ไม่มีค่าบริการอื่นๆ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวมและแนวทางการดาเนินงาน CSR ของบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนาพา
ให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยปรัชญาในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ในพันธกิจต่อสังคมขององค์กรว่า
“บริษัทยึดมั่นการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักการ วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
เพราะเมื่อใดที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตสานึก รวมถึงบริษัทมีความพร้อมและศักยภาพในการสร้าง
ความมั่นคง บนพื้นฐานหลักขององค์กรในการดูแลและพัฒนาบุคลากร พร้อมไปกับการดาเนินธุรกิจด้วยแนวการกากับดูแลกิจการที่ดี
ใส่ใจและให้ความสาคัญต่อความคาดหวังและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดุลยภาพของป๎จจัยเหล่านี้ จะเป็นส่วนสาคัญใน
การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในระยะยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
บริษัทกาหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุม
มิติทั้งด้านการดูแลและพัฒนาบุคลากร การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ซึ่ง ยึดหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่จัดทาโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ป๎จจุบันกาหนดหลักการไว้ดังนี้ (หลักการ 8 ข้อ )
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยความหลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการดูแล ปรับปรุงการดาเนินงาน
และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม และหลักบรรษัทภิบาล ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น
ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยารวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
กลุ่มลูกค้าเปูาหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ โดยสร้างความพีงพอใจสูงสุด
คู่ค้า
สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
สนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรม พร้อมทั้งดูแลอย่างเสมอภาค รวมถึงการให้ผลตอบแทน
พนักงาน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
เจ้าหนี้
ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
คู่แข่ง
ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบจรรยาบรรณ และการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานราชการ
ดาเนินธุรกรรมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
1. กระบวนการจัดทารายงาน บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการรายงานได้จัดทาตามแนวทางการจัดทารายงานแห่งความยั่งยืนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI)
2. การดาเนินงานตามนโยบาย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น แนวทาง และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี จ รรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น กรอบความประพฤติ
ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร และสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

แนวทางการปฏิบัติ
- บริษัทได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการและ
ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
เป็นธรรม ไม่ใช้อานาจผูกขาด
- จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ค รอบคลุ ม ใน
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางป๎ญญา
ประเด็ น การให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ การขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ทรั พ ย์ สิ น ทางป๎ ญ ญาหรื อ ลิข สิ ท ธิ์ เป็ น ต้ น รวมถึ ง
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น กาหนดนโยบายซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.ratchthani.com)
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การกาหนดนโยบายการต่อต้านการ
- นโยบายการปูองกัน
ทุจริต
การฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่
การฝึกอบรมให้ความรู้
การก่อการร้าย

แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ค าสั่ ง ระเบี ย บ และคู่ มื อ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการปูองกันการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่สานักงานการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศกาหนด

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประเด็นหลัก
การปกปูองสิทธิของลูกค้า

ประเด็นมุ่งเน้น
- นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า
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แนวทางการปฏิบัติ
- บริ ษั ท มี น โยบายการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ความเป็ น
ส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะมีการอบรม
ให้พนักงานมีความเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

- การลดการใช้ทรัพยากร การนา
กลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิล

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

- การอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการปฏิบัติ
- บริษัทได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการ
ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษหรือ
ซองกระดาษรีไซเคิล การใช้อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ
อย่างคุ้มค่า การประหยัดน้า ประหยัดไฟ หลังจาก
เลิ ก ใช้ ง าน ต้ อ งท าการปิ ด ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ น การ
ประหยั ด พลั ง งานของบริ ษั ท และพลั ง งานของ
ประเทศชาติ
- บริษัทได้รณรงค์ส่งเสริ มให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์
ประหยัดไฟประเภทต่างๆ ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อ
การอนุ รั ก ษ์พ ลั งงาน โดยการใช้ หลอดไฟ LED
(Light Emitting Diode) ทดแทนหลอดไฟแบบเก่า
ซึ่ ง ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส่ อ งสว่ า งสู ง นอกจาก
ประหยั ด พลั ง งานแล้ ว ยั งมี ค วามคงทน สามารถ
ใช้ได้อย่างยาวนาน ทาให้ปริมาณขยะจากหลอดไฟ
ลดลงด้วย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็นหลัก

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้น
- มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝึ ก อบรมเพื่ อ โอกาสใน
ความก้ า วหน้ า ของพนั ก งาน
อย่างเท่าเทียมกัน

สุขภาพและความปลอดภัย

- ให้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ร ะ บ บ
สุข ภาพและความปลอดภั ย ใน
การทางานของพนักงาน

สวัสดิการ

- การดู แ ลและให้ ค วามส าคั ญ
กั บ พนั ก งานให้ มี ชี วิ ต ส่ ว นตั ว
และชีวิตการทางานที่สมดุล

แนวทางการปฏิบัติ
- บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
แต่ ล ะปี ใ นสั ด ส่ ว นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของ
พนัก งานทั้ งหมด และจั ดส่ งรายงานการฝึ กอบรม
ตามข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทมีนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
ในการทางาน เพื่อปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ
การประสบอันตราย โดยมีการประเมินผล ติดตาม
ผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
- บริ ษั ท ตระหนั ก ว่ า พนั ก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนมี
คุณค่าและเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดย
จั ด ให้ มี ก ารดู แ ลพนั ก งานอย่ า งเสมอภาค การให้
ผลตอบแทนและสวัสดิ การที่เหมาะสม รวมถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี

สาหรับปี 2558 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในและส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรมภายนอกทั้งหมดจานวน 236 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.25 ของจานวนพนักงานทั้งหมด และมีจานวนชั่วโมงเฉลี่ย 42.30 ชั่วโมงต่อปี
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ
โดยมีผู้แทนนายจ้างระดับผู้บริหารเป็นประธาน และผู้แทนนายจ้างระดับผู้จัดการเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา
นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่จัดขึ้น
โดยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จากัด
การบริหารด้านความปลอดภัยและใส่ใจในสุขภาพ
ทางบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแลใส่ใจ ความปลอดภัยซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดย
สานักงานใหญ่ของบริษัทเป็นห้องชุดบนอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกับนิติบุคคลอาคารสานักงานในการเข้า
ร่วมรับฟ๎งการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการซ้อมอพยพหนีไฟ การทดสอบเสียงสัญญาณที่ใช้ในการซ้อมอพยพหนีไฟ
ซึ่งทางบริษัทจะเลือกพนักงานเข้าใหม่ให้เข้ารับการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อจะได้เรียนรู้เส้นทางบนอาคารรองรับแผนกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสาคัญของความปลอดภัยในการทางานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขอนามัย หรือสภาพแวดล้อมใน
การทางาน จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานที่เข้าทางานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานป๎จจุบันให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกระบวนการทางาน และการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดอันตราย จากการบาดเจ็บ หรือเจ็บปุวยจากการทางาน
เช่น การหลีกเลี่ยงการทางานในพื้นที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ปลอดภัย การใช้ผ้าปิดจมูก
เพื่อปูองกันการสัมผัสกับฝุุนละออง เพื่อลดป๎ญหาทางสุขภาพระยะยาว เป็นต้น
สาหรั บ ปี 2558 คุ ณ โกวิ ท รุ่ งวัฒ นโสภณ
กรรมการผู้จัดการ สนับสนุนให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ
ส่ ง เสริ ม การเล่ น กี ฬ าและออกก าลั ง กายด้ ว ยกี ฬ า
แบดมินตัน เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี และ
พัฒ นาพนัก งานให้ มี น้ าใจนั ก กี ฬา รู้ แ พ้ รู้ ชนะ รู้ อ ภั ย
รวมทั้ งมีสุ ข ภาพที่ดี โดยจัด การแข่ งขั น “แบดมิน ตั น
ราชธานีคัพ” ขึ้น จานวน 3 ประเภทได้แก่ หญิงคู่ ชายคู่
และคู่ผสม ที่ สนามแบดมิ นตั นตีโ ต้คอร์ด ใกล้บริ เวณ
สานักงานใหญ่ ซึ่งมีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วม
แข่งขันกันอย่างสนุกสนาน
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
การดาเนินการด้านสวัสดิการ
ทางบริษัทได้ตระหนักถึงด้านสวัสดิการของพนักงานเป็นหลักและให้ความสาคัญต่อพนักงานทุกคนซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์
ที่พึงจะได้รับในด้านต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการด้านการประกันชีวิตกลุ่ม
บริษัทได้เห็นถึงความสาคัญของพนักงาน และใส่ใจสุขภาพและชีวิตของพนักงานเป็นที่ตั้ง และห่วงใยใส่ใจสุขภาพของ
พนักงานทุกคน จึงได้จัดตั้งสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชธานี ประกันชีวิตกลุ่ม” ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจ รวมถึงเป็นหลักประกันในการทางานของพนักงานทุกคน อี กทั้งยังเป็น การแบ่งเบาภาระให้กั บพนักงาน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพประจาปี
บริษัทได้เห็นความสาคัญของพนักงาน นอกจากจะมีสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจาปี โดยจัดให้มีรายการตรวจที่ครอบคลุมและเน้นให้พนักงานทราบสุขภาพและความเสี่ยงต่อโรคภัยของตนเอง
และจัดให้พนักงานพบแพทย์ เพื่อขอคาแนะนาหลังจากทราบผลการตรวจสุขภาพ เพื่อให้พนักงานตระหนักในสุขภาพของตนเอง
และเป็นการลดโอกาสการเกิดป๎ญหาทางสุขภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานตรวจสุขภาพ
ประจาปีโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ากว่าราคาปกติ บริษัทจึงได้ใส่ใจพนักงานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

สวัสดิการด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่มีชื่อว่า “ราชธานีเลี้ยงชีพ ทวีค่า” เพื่อส่งเสริมการออมเงินและเพื่อ
เป็นหลักประกันแก่พนักงานทุกคนในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ เนื่องจากบริษัทมีความเห็ นว่าพนักงานที่อยู่ทางานกับบริษัท
เรื่อยมาจนกระทั่งเกษียณอายุ ควรจะมีเงินไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น
เงินสะสมส่วนของพนักงาน สามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเพิ่มได้มากกว่าที่บริษัทจ่ายสมทบ แต่ต้องไม่เกิ นร้อยละ 15
ของค่าจ้าง และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอีก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
บริษัทได้จัดสวัสดิการที่มีชื่อว่า “ราชธานีใส่ใจทุกชีวิต ฌาปนกิจช่วยเหลือพนักงาน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
พนักงาน ในกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของพนักงานเสียชีวิต บริษัทจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายสาหรับการจัด
งานฌาปนกิจ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนด
สวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จากัด” โดยสมาชิกสหกรณ์ คือ พนักงานที่สังกัด
บริษัทในกลุ่มธนชาต ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมจะเข้าถือหุ้นตามที่กาหนด และมีสิทธิ์ตามสมาชิกภาพ เช่น สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม
และครอบครัว อัตราดอกเบี้ยพิเศษสาหรับการฝากเงิน การขอกู้ยืมเงิน เป็นต้น
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)
สาหรับปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมเฉพาะกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือ
สังคมและสาธารณกุศล และมีการดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณ หลังจากนั้นพนักงานของ
บริษัทได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมหลัก ๆ ที่ทางบริษัทได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีดังต่อไปนี้
กิจกรรม “ราชธานี มอบทุน มอบใจ เพื่อน้อง”
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
บริษัทได้เห็นถึงความสาคัญ และมองเห็นอนาคตของเด็กๆในชุมชน โดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ได้
บริจาคเงินเพื่อปรับพื้นบริเวณสนามเด็กเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งบริจาคเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ที่จาเป็นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการดารงชีวติ รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 286,000 บาท ให้กับบ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) มูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

เด็กชาวไทยภูเขา อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
บริษัทเห็นถึงความสาคัญของการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อบริษัทคู่ค้า รวมถึงการบริจาคสิ่งของที่จาเป็นให้กับผู้ที่ยากไร้และ
ขาดแคลน โดยคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจานวน 10,000 บาท เพื่อนาไปใช้ในการ
จัดซื้อสิ่งของให้แก่เ ด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน ณ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “แอ่วเมืองเหนือม่วนใจ๋ ป๎นสุขฮื้อน้องตี้เจียงดาว” ร่วมกับบริษัท เอ็ม.ซี.ซุปเปอร์ไบค์ จากัด
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โรงเรียนเทศบาลปลูกป๎ญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
บริษัทเห็นความสาคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยซึ่งเป็นกาลังสาคัญของชาติ และพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปพร้อมกับ
การพั ฒ นาสิ่ งแวดล้อ มให้ ส ะอาดร่ ม รื่ น เป็ น ป๎ จจั ย ส าคั ญ ต่อ การพั ฒนาร่ า งกาย จิ ต ใจ อั น จะส่งผลให้ นั กเรี ย นมี สุข ภาพกาย
สุขภาพจิต และสติป๎ญญาดี โดยคุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ ได้บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
เทศบาลปลูกป๎ญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นจานวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย สาหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
มูลนิธิคุวานันท์
บริษัทเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนต่อคู่ค้า เพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจใน
ระยะยาว โดยคุณคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิคุวานันท์ จานวนเงิน 20,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษา เรียนดี แต่ด้อย
โอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยาก ณ บริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จากัด
กฐินสามัคคี กลุ่มบริษัท โค้วยู่ฮะ และครอบครัวคุวานันท์
บริษัทเห็นความสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยคุณคมสันต์ บุญย้อยหยัด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนสร้างศาลาการเปรียญทอดถวาย ณ วัดบ้านนาภู ตาบลแกดา อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม จานวนเงิน 5,000 บาท เพื่อ
ทานุบารุงศาสนสถานในพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ร่วมกับบริษัทโค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จากัด
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10.3 การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ที่สาคัญเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้ง
ด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งทาให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร บริษัทจึงถือเป็นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบ และพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกรรมการของบริษัท จึงมีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของกลุ่มธนชาต โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนของบริษั ท ต้องถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ratchthani.com)
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้จัดทาขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม มาตรการปฏิบัติ ในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กรและนาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อติดตามและปอองกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้จัดทาขั้นตอนปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ครอบคลุมถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงซึ่งกาหนดโดยกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อ
การคอร์รัปชั่น การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง โดยกาหนดความเสี่ยงด้าน
การคอร์รัปชั่นครอบคลุม 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้หรือรับสินบน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่ าใช้จ่ายอื่นๆ การช่วยเหลือ
ทางการเมือง และการบริจาคเพื่อการกุศล/เงินสนับสนุน
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดและอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝุายจัดการตระหนักถึงความสาคัญและ
ได้นาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และ
สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ฝุายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุายมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
4. ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิ บัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝุายจัดการ และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและม าตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
6. บริษัทลูก บริษัทร่วม (ถ้ามี) หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอานาจควบคุม ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
การฝึกอบรม โครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท
ในปี 2557 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฎิบัติได้
ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการ “ต่อต้านการคอร์รัปชั่น” ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti Corruption for Executives ร่วมกับ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการอานวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นวิทยากร
2. พนักงานระดับผู้จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti Corruption for Managers
3. พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารทุ ก คน ได้ ศึ ก ษาแนวทางปฏิ บั ติ ผ่ า นคู่ มื อ เรื่ อ ง การต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น และการ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท
สาหรับปี 2558 บริษัทส่งเสริมให้มีการอบรมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัท ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตามนโยบายภาคบังคับของโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้หลักสูตร “รวมพลังขับเคลื่อน โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น”
โดยป๎จจุบันได้เผยแพร่นโยบายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชั่น” รวมทั้งจัดทาแบบประเมินตนเองสาหรับ
พนักงานในบริษัททุกคน เป็นประจาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาต รวมถึงบริษัทเองยังได้ทาการสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น
แห่งชาติ 2558” ภายใต้แนวคิด “ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง...ต่อต้านคอร์รัปชั่น ” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ช่องทางการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
สอดคล้องกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งรองรับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทจึงได้จัดทา ระเบียบเรี่อง การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น (Whistleblower) ขึ้น เพื่อให้
สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสกระทาทุจริตหรือการคอร์รัปชั่น
ผู้พ บเห็น เหตุ สงสัย ที่ เข้ าข่ ายการกระทาทุจ ริต การคอร์ รั ปชั่ น หรื อ ได้ รับ ผลกระทบจากการปฏิ เสธการทุ จริ ตและ
การคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรื อแจ้งหลักฐานที่ชัดเจน
เพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทาทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริต
และการคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้
1. Website: www.ratchthani.com เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชั่น (หัวข้อ การแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริต การคอร์รัปชั่น)
2. แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
3. แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
4. แจ้งผู้บังคับบัญชา
กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
บริษัทได้กาหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทา
ดังกล่าวนั้น จะไม่ทาให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้
1. ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่อง พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นหรือหาข้อมูลประกอบ หากเห็นว่าสมควรให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ผู้บริหารสูงสุ ดของหน่วยงานที่รับ เรื่องให้ความเห็นชอบ แล้วส่งเรื่องให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการตามขั้นตอนตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัท
ตามลาดับ
อนึ่ง บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ (ไม่ใช่การแจ้งที่เข้าข่ายบัตรสนเทศ) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการร้องเรียนป๎ญหาหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคล
2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแสหรือ ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชั่นดังกล่าว
3. บริษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ป ฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น
แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. กรณีผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัท
กาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
5. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทาโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ค้นหาความจริง หากฝุาฝืนถือ
เป็นการกระทาผิดวินัย
6. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือ ผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชั่น ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย
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โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
ตามที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว นั้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต มีมติให้การรับรอง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Against Corruption หรือ CAC) พร้อมกับบริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธนชาตรวม 10 บริษัท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) รับมอบ
ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption
หรือ CAC) จากคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective
Action Against Corruption) ณ คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน พลาซ่าแอทธินี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร (ประธานกรรมการ) และผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ถ่ายภาพร่วมกับคุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ (กรรมการผู้จัดการ)
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ในปี 2558 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ได้จัดทาเว็บไซต์
เพื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ แก่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ CAC รวมทั้งเป็นช่องทางสาคัญให้บริษัทที่เข้า
ร่วมโครงการฯ ใช้เป็นพื้นที่แบ่งป๎นประสบการณ์ในการแก้ไข ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างบริษัทเอกชนจับมือกันต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นอุปสรรคสาคัญของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยเหตุนี้
เว็บไซต์ของ CAC จึงเป็นสมบัติร่วมกันของทุกบริษัทที่เข้าร่วม ที่จะเข้ามาใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
บริษัทกับโครงการ CAC และบริษัทสมาชิกอื่นๆ ได้รับทราบ ในขณะเดียวกัน การเผยแพร่วิธีการแก้ไขป๎ญหาทุจริตคอร์รัปชันและ
การติดสินบนของภาคเอกชนไทย ก็สมควรได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม โครงการ CAC จึงได้จัดทาตราสัญลักษณ์ขึ้น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้รับตราสัญลักษณ์ (สีทอง) ซึ่งหมายถึง บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองของ CAC
ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถนาตราสัญลักษณ์ไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์สาหรับเป็นเครื่องหมายการแสดง
เจตนารมณ์และความร่วมมือของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้แก่สาธารณะชนได้รับทราบ และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนชาต
โครงการประเมินการดาเนินการเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็น
ผู้ดาเนินการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการปูองกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Progress Indicator)
ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยใช้ระเบียบวิธี (Methodology) และเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้พัฒนาขึ้น มาใช้ประเมินการดาเนินการเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องจากปี 2557 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และ
ตัวแทนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สามารถนาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปี 2558 บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินตัวชี้วัด Anti-Corruption Progress Indicator
ในระดับสูงสุดคือ “ระดับ 5” ซึ่งเป็นระดับที่สามารถขยายผลสู่ผู้เกี่ยวข้องให้เห็นถึงนโยบายที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น
ทุกรูปแบบ สะท้อนถึงความโปร่งใสขององค์กร
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) มีการจัดการการบริหารเชิงกลยุท ธ์ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการไปสู่เปูาหมายของบริษัทตามที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้นา
แนวปฏิบัติการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานการบริหาร โดยสรุปได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
คณะกรรมการและฝุ า ยจั ด การได้ ก าหนดจรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ดี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ฝุายจัดการและพนักงานยึดถือแนวเป็นปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 41.67 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกาหนด ทาให้มีความเป็นอิสระจากฝุายจัดการในการประเมินผลและตัดสินใจในระบบการควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการและฝุายจัดการ ได้จัดวางโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามวัตุประสงค์ที่กาหนด
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและกาหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงทั้ง
ในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทาที่ไม่เหมาะสม
บริษัทได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสาหรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ ข้อ มูล ทางการเงิ นซึ่ งรวมถึ งการปฏิ บัติ ตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องและก าหนดระดับความเสี่ย งที่ ยอมรั บได้อ ย่า ง
เหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม
บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในสาหรับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเชิงปูองกัน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศในแต่ละ
ระดับ การให้อานาจในการปฏิบัติงานและรายการค้าอย่างเหมาะสม การควบคุมทางกายภาพของทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ซึ่งรวมถึง
สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการทดสอบแผนดังกล่าวเป็นประจา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
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4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทได้นาระบบสารสนเทศซึ่งมีคุณภาพทั้งในด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
บริษัทมีช่องทางสื่อสารเรื่องต่างๆจากฝุายจัดการไปยังพนักงานผ่านระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์และกระดานประกาศ
ส่วนกลาง เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างพนักงาน
บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ในส่ วนงานของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและชี้แจงข้อมูลข่าวสารกับ
นักลงทุนและมีช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้มีส่วนได้เสียผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ auditcom@thani.co.th
5. การติดตามและประเมินผล
บริษัทได้มีการประเมินในประเด็นที่มีนัยสาคัญและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจา โดยคณะกรรมการตรวจสอบผ่าน
ทางผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
บริษัทได้กาหนดให้ฝุายจัดการดาเนินการชี้แจงข้อบกพร่องจากการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท
และกาหนดแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมและทันเวลา
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่
เพียงพอและเหมาะสม
การตรวจสอบภายใน
บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท แต่จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทาหน้าที่และรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการในด้านงานบริหารของ
หน่วยงาน
บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า งานสายงานตรวจสอบและก ากั บ การปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม ธนาคาร
ธนชาต เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงระบบสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจ
และกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษัท ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีต้องเสนอและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
(Risk Based Audit Approach) และแนวการตรวจสอบภายใต้แนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
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12. รายการระหว่างกัน
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีก ารทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป ยกเว้นรายการที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ ก็ได้เปิดเผยถึงความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้แล้ว รายละเอียดของรายการระหว่างกันเป็นดังนี้
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทใหญ่
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินกู้ยืมและยอดคงค้างอื่น จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : บาท)
2558
2557
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์อื่น – เงินประกัน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ วู้ด จากัด
ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
หุ้นกู้ระยะยาว
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
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133,303,288

178,571,305

64,788

58,980

10,437

11,684

195,000,000
69,000,000

180,000,000
89,000,000

-

198,442

429,400,000

100,000
429,400,000

-

-

143,874
3,839,895

39
3,839,895

5,300

5,300
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12.1 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

สาหรับปี (หน่วย : บาท)
2558

2557

นโยบายการ
กาหนดราคา

ความจาเป็น/
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

อัตราที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
อัตราที่ตกลงกัน
ตามสัญญา
อัตราที่ธนาคารคิดกับ
ลูกค้าทั่วไป

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าว
ได้มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึง
ราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อัตราที่ตกลงกัน

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าว
ได้มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึง
ราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อัตราที่กาหนดใน
หนังสือชี้ชวน

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าว
ได้มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึง
ราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อัตราที่ตกลงกัน

เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าปกติทั่วไปและเป็นการสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทรายการดังกล่าว
ได้มีการกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึง
ราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ซือ้ ซอฟแวร์

-

-

ดอกเบี้ยจ่าย

2,501,976 11,101,332

ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย

9,125,684 10,072,661

ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริการจ่าย
ดอกเบี้ยรับ

299,090

296,639

9,931,212

5,962,272

744,118

1,230,103

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยจ่าย

7,424,753

5,994,343

บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ดอกเบีย้ จ่าย

20,611,200 10,333,833

ผู้บริหาร กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย

2,898,496

4,848,789
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันในป๎จจุบันนั้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติ และเป็นการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ บริ ษั ท รายการดั งกล่ า วเป็ น รายการที่ มี ค วามจ าเป็ น และสมเหตุ ส มผล โดยค่ า ตอบแทนได้ มี
การกาหนดเงื่อนไขโดยคานึงถึงราคาตลาด หรือต้นทุนบวกกาไรที่เหมาะสม อาทิ ค่าเช่าจ่าย โดยต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนประมาณการ
จากการค่าเช่าในอัตราตลาดบวกด้วยอัตรากาไรที่ได้กาหนด ซึ่งเป็นอัตรากาไรที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะทาการพิจารณาทบทวน
ต้นทุนและอัตรากาไรดังกล่าวเป็นประจาทุกปี โดยบริษัทนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมของราคา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเเล้วแต่กรณี
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน ในส่วนของรายการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่าย เป็นต้น บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับ
ลูกค้าทั่วไป หรือกาหนดโดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกาไรที่เหมาะสม ในส่วนของรายการระหว่างกันอื่น บริษัทจะกาหนด
เงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป โดยใช้ราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งจะต้องเป็นราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งหมดนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ต้องดาเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี โดยบริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติรายการระหว่างกันนั้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งจะนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทั้งนี้ การปฏิบัติ ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
สาหรับแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต จะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและเป็นไปตามมาตรการ
หรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
13.1 งบการเงิน
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
(1) ผู้สอบบัญชี และสรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี

ปี

ชื่อผู้สอบบัญชี

2558 นางสาวสมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
บริษัทผู้สอบบัญชี
เลขที่
4499
บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด

2557 นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด

2556 นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
(เดิมชื่อบริษัทสานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)

ส่วนที่ 3 หน้า 89

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี
เงื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิ น
สดสาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท
ได้ จั ด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี
เงื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิ น
สดสาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท
ได้ จั ด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี
เงื่ อ นไข โดยมี ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิ น
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ผลการดาเนินงานและกระแสเงิ น
สดสาหรับปีสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท
ได้ จั ด ท าขึ้ น โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
(2) ตารางสรุปงบการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินครบกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่า 1 ปี - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกาหนด
ชาระเกินกว่า 1 ปี - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกาหนดภายใน 1 ปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
เงินกู้ระยะยาว
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สิน-สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินรวม

2558
พันบาท
ร้อยละ

2557
พันบาท
ร้อยละ

2556
พันบาท
ร้อยละ

163,892.49

0.56

204,241.27

0.73

182,822.47

0.67

11,328,652.41

38.39

10,562,738.09

37.91

9,363,836.53

34.31

110,738.43
50,903.45
85,345.38
17,947.71

0.38
0.17
0.29
0.06

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

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

17,192,096.45

58.27

16,462,811.76

59.08

17,227,918.26

63.12

288,793.35
185.86
19,326.50
94,775.59
12,865.64
135,677.24
3,173.27
29,504,673.77

0.98
0.00
0.07
0.32
0.04
0.46
0.01
100.00

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

0.00
7,320,692.37
82,688.08
5,497,927.69
395,894.94
5,487.18
104,570.66
122,058.47

0.00
24.81
0.28
18.64
1.34
0.02
0.35
0.41

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

3,892.14
1,399,717.79
9,989,366.15

0.01
4.75
33.86

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

18,121.81
24,940,417.28

0.06
84.53

12,443.09
23,985,222.82

0.05
86.08

11,249.60
24,069,871.99

0.04
88.19
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(2) ตารางสรุปงบการเงิน (ต่อ)
(หน่วย : พันบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่วนผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม จัดสรรแล้ว
กาไรสะสมสารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมสารองสาหรับหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2558
พันบาท
ร้อยละ

2557
พันบาท
ร้อยละ

2556
พันบาท
ร้อยละ

2,416,227.21
319,888.16

8.19
1.08

2,013,522.78
319,888.16

7.23
1.15

1,610,819.60
319,888.16

5.91
1.17

183,000.00
0.00
1,645,141.12
0.00
4,564,256.49
29,504,673.77

0.62
0.00
5.58
0.00
15.47
100.00

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

0.40
0.00
4.33
0.00
11.81
100.00

(หน่วย : พันบาท)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อื่น
รายได้รวม
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุทธิ

2558
พันบาท
ร้อยละ

2557
พันบาท
ร้อยละ

2556
พันบาท
ร้อยละ

2,339,894.60
21,602.13
235,812.48
184,575.21
2,781,884.41

84.11
0.78
8.48
6.63
100.00

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

1,016,399.63
408,159.58
190,835.18
221,089.59
196,737.38
2,033,221.36
748,663.05

36.54
14.67
6.86
7.95
7.07
73.09
26.91

1,071,901.12
352,579.22
99,833.98
332,505.63
193,020.39
2,049,840.34
704,089.01

38.92
12.80
3.63
12.07
7.01
74.43
25.57

917,225.24
255,412.50
34,603.05
234,495.24
201,007.47
1,642,743.50
754,239.88

38.27
10.66
1.44
9.78
8.39
68.54
31.46
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
อัตราส่วน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
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2558

2557

2556

26.91
55.66
8.13
4.27
3.86
17.73

25.57
53.12
8.71
4.52
4.19
19.83

31.47
63.17
8.97
4.52
4.45
26.31

2.61
0.09

2.55
0.09

3.24
0.09

5.46
1.23
58.02

6.18
1.32
65.77

7.47
1.17
59.80

1.89
0.31

1.93
0.29

2.00
0.47

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สาหรับปี 2556 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 754.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 276.84 ล้านบาทหรือร้อยละ 57.99
โดยรายได้รวมสาหรับปี 2556 มีจานวน 2,396.98 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 813.50 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.37 ซึ่งมา
จากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับการขยายฐานสินเชื่อเช่าซื้ ออย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท ในขณะทีบ่ ริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจานวน 917.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 244.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.36
ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
สาหรับปี 2557 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 704.09 ล้ านบาท ลดลงจากปีก่อนจานวน 50.15 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.65
โดยรายได้รวมสาหรับปี 2557 มีจานวน 2,753.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 356.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.89 ซึ่งมา
จากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับการขยายฐานสินเชื่อเช่าซื้ ออย่างต่อเนื่อง
ของบริษัท ในขณะทีบ่ ริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจานวน 1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จานวน 154.63 ล้านบาท หรือร้อยละ
16.86 ซึ่งเพิ่มจากการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
สาหรับปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 748.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่ นจานวน 44.57 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.33
โดยรายได้รวมสาหรับปี 2558 มีจานวน 2,781.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนจานวน 27.95 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.02
จากการเน้นการรักษาและดูแลฐานลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจานวน 1,016.40 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน จานวน 55.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.18 ซึ่งยังคงลดลงจากการจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่า เพื่อรักษาช่องว่างของ
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ
รายได้
ปี 2556 บริษัทขยายฐานสินเชื่อ มาจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศจากนโยบายประชานิยม
ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 2,396.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 813.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.37 (โดยลูกหนี้เช่าซื้อ
และลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 7,967.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.23)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2556 ของบริษัทยังคงมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
จานวน 2,111.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.07 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน 181.21
ล้านบาทและรายได้อื่นจานวน 104.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.56 และร้อยละ 4.37 ตามลาดับ
ปี 2557 บริษัทยังคงขยายฐานสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม 2,753.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556
จานวน 356.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.89 (โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 470.79 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.75)
องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2557 ของบริษัทยังคงมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
จานวน 2,397.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.05 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 197.12 ล้านบาท
และรายได้อื่นจานวน 159.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.16 และร้อยละ 5.79 ตามลาดับ
ปี 2558 บริษัทเน้นการดูแลรักษาฐานสินเชื่อของบริษัท เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม
2,781.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 27.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 จาก (โดยลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้
การเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 1,616.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.92)
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องค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2558 ของบริษัท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
จานวน 2,361.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89 ของรายได้รวม และมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 235.81 ล้านบาท
และรายได้อื่นจานวน 184.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.48 และร้อยละ 6.63 ตามลาดับ
สัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยทั้งจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินต่อรายได้อื่น (ในที่นี้ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียม
และบริการ และรายได้อื่น) ของบริษัทสาหรับปี 2556 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2558
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าการเงิน
0.78%

รายได้อื่น

15.11%

ปี 2557
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
12.95%
จากสัญญาเช่าการเงิน

0.70%
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

84.11%

86.35%

ปี 2556
รายได้ดอกเบี้ย รายได้อื่น
จากสัญญาเช่าการเงิน 11.93%
0.69%
รายได้ดอกเบี้ย
จากสัญญาเช่าซื้อ

87.38%

ค่าใช้จ่าย
สาหรับปี 2556 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจานวน 917.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 255.41
ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 269.10 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 201.01 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2556 มีจานวน 917.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 244.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.36 เมื่อเทียบ
กับปี 2555 โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทาง
การเงินต่า เพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มีความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้อัตราส่วนต่าง
ของดอกเบี้ยในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.45
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2556 มีจานวน 255.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 44.19 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 20.89 โดยมาจากรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 30.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 5.20 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2556 มีจานวน 269.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวน 187.86 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 231.24 โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว
ที่ชัดเจนประกอบกับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัท
ที่มีการขยายตัวอย่างมาก
สาหรับปี 2557 บริษัทมีรายจ่ายทางการเงินจานวน 1,071.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 352.58
ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 432.34 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 193.02 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2557 มีจานวน 1,071.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.86 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอั ตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มี
ความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ทาให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2557 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ระดับร้อยละ 4.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2557 มีจานวน 352.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 97.17 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 38.04 ซึ่งมาจากรายจ่ายหลักๆ คือรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 23.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการติดตามยึดรถ
32.98 ล้านบาท ค่านายหน้าติดตามเร่งรัดหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 10.89 ล้านบาท
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2557 มีจานวน 432.34 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2556 จานวน 163.24 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อ ยละ 60.66 โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ ภายในประเทศในมีสัญ ญาณการชะลอตัว ที่ชัดเจนประกอบกั บการ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างมาก
สาหรั บปี 2558 บริ ษัท มีร ายจ่า ยทางการเงิน จานวน 1,016.40 ล้ านบาท ค่า ใช้ จ่า ยในการขายและบริ หารจ านวน
408.16 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 411.92 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 196.74 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 มีจานวน 1,016.40 ล้านบาท ลดลง 55.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบ
กับปี 2557 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินต่าเพื่อรักษาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่มีความสามารถ
ในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ทาให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในปี 2558 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ระดับร้อยละ 4.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2558 มีจานวน 408.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 55.58 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 15.76 ซึ่งมาจากรายจ่ายหลักๆ คือรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 24.69 ล้านบาท ค่านายหน้าติดตาม
เร่งรัดหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 30.89 ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2558 มีจานวน 411.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 20.42 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 4.72 โดยเป็นผลมาจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ลูกหนี้บางส่วนมีการจ่ายชาระเงิน
ล่าช้าลง
กาไรสุทธิ

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

2558
748.66
26.91
8.13
4.27
3.86

2557
704.09
25.57
8.71
4.52
4.19

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
44.57
1.34
(0.58)
(0.25)
(0.33)

ร้อยละ
6.33
5.24
(6.66)
(5.53)
(7.88)

ปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิ 748.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน 44.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.33
และบริษัทมีอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 26.91 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.24 จากการบริหารคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น ทาให้รายจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญลดลง ขณะเดียวกันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และการแข่งขันที่รุนแรงทาให้อัตราดอกเบี้ยรับ
ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจานวน 8.71 อยู่ที่ 8.13 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.66 นอกจากนี้บริษัทยังคงบริหารต้นทุนทางการเงินให้
ลดลงได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้อัตราดอกเบี้ยจ่ายลดลง จากปีก่อนมาอยู่ที่ 4.27 อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่รุนแรง ทาให้ส่วนต่างดอกเบี้ย
ยังคงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.88
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฐานะทางการเงิน
2558
ล้านบาท
29,504.67
28,520.75
399.53
96.67
85.35

สินทรัพย์รวม
ลูกหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ลูกหนี้เช่าซื้อต่อสินทรัพย์รวม (%)
สินทรัพย์รอการขาย

2557
ล้านบาท
27,864.27
27,025.55
278.63
96.99
83.34

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,640.40
5.89
1,495.20
5.53
120.90
43.39
(0.32)
(0.33)
2.01
2.41

โครงสร้างของสินทรัพย์ของบริษัทมีองค์ประกอบหลั กคือลูกหนี้เช่าซื้อ โดย ณ ปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้เช่าซื้อ จานวน
27,025.55 ล้านบาท (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 96.99 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
สาหรับปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 29,504.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยยังคง
สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ (สุทธิจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทซึ่งอยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย โดยบริษัทยังคงเน้นให้สินเชื่อเช่าซื้อซึ่งถือเป็นธุรกิ จหลักของ
บริษัท การดูแลรักษาฐานลูกค้า เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและทาให้บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิของบริษัทในปี 2558 2557 และ 2556 มีจานวนเท่ากับ 28,520.75 ล้านบาท 27,025.55 ล้านบาท
และ 26,591.75 ล้านบาท ตามลาดับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้สุทธิ

ปี 2558
33,355,788,380
(3,839,198,986)
29,516,589,394
(995,840,537)
28,520,748,857
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ปี 2557
31,728,368,286
(3,783,632,533)
27,944,735,753
(919,185,901)
27,025,549,852

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหลังหักรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี สามารถแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชาระ ได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2-3 งวด
ค้างชาระ 4-6 งวด
ค้างชาระ 7-12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

33,699
6,958
6,883
1,067
554
447
381

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

219

100.00%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
20,851,583
1,457,513
14,575
3,653,626
217,158
2,172
3,630,005
173,148
3,463
643,484
643,484
128,697
275,492
275,492
137,746
210,138
210,138
210,138
174,944
174,944
174,944
77,317

77,317

77,317
246,789

50,208

29,516,589

3,229,194

995,841

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาที่ค้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2 - 3 งวด
ค้างชาระ 4 - 6 งวด
ค้างชาระ 7 - 12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
18,886,369
1,139,494
11,395
3,830,242
201,756
2,018
3,752,601
156,852
3,137
782,280
782,280
156,456
227,706
227,706
113,853
124,072
124,072
124,072
222,746
222,746
222,746
118,720

118,720

118,720
166,789

48,248

27,944,736

ส่วนที่ 3 หน้า 97

2,973,626

919,186

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาทีค่ ้างชาระ

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ 1 งวด
ค้างชาระ 2 - 3 งวด
ค้างชาระ 4 - 6 งวด
ค้างชาระ 7 - 12 งวด
ค้างชาระมากกว่า 12 งวด
ลูกหนี้ศาลตัดสิน
ลูกหนี้ขาดทุนจาการขาย
รถยึด/ค่าเสียหาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนเกินที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
รวม

จานวนราย

อัตราร้อยละ
ของค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

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%

ยอดลูกหนี้
ยอดลูกหนี้หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
หลังหัก
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
และหลักประกัน
(หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท) (หน่วย: 1,000 บาท)
19,245,400
1,587,701
15,877
3,974,390
311,916
3,119
2,971,990
201,662
4,033
553,378
553,378
110,676
146,181
146,181
73,090
50,156
50,156
50,156
197,572
197,572
197,572
39,727

39,727

39,727
92,789

45,263

27,178,794

3,088,293

587,039

หมายเหตุ : การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ค้างชาระตั้งแต่ 4 งวดขึ้นไปจะไม่หักหลักประกัน
ในปี 2556 บริษัทมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 587.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 66.91 เมื่อเทียบกับปี 2555 จากการตั้งสารองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
ในปี 2557 บริษัทมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 920.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 56.54 เมื่อเทียบกับปี 2556 จากการตั้งสารองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
ในปี 2558 บริษัทมีการตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 1,000.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.71 เมื่อเทียบกับปี 2557 จากการตั้งสารองตามปกติของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้
บริษัทมีนโยบายตัดหนี้สูญโดยจะตัดจาหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อศาลมีคาพิพากษาตัดสินให้ลูกหนี้และผู้ค้าประกัน
ชาระหนี้ให้บริษัท และบริษัทไม่สามารถยึดทรัพย์หรือบังคับคดีให้เป็นไปตามคาพิพากษาได้ การตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะ
นาไปลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญได้รับคืนจะบันทึกในส่วนของรายได้อื่น สาหรับในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัทตัดหนี้สูญ
เป็นจานวน 190.97 ล้านบาท 99.97 ล้านบาท และ33.44 ล้านบาท ตามลาดับ
จากตารางข้างต้น ลูกหนี้หลังจากหั กดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ในปี 2558 2557 และ 2556 นั้น ส่วนใหญ่เป็น
ลูกหนี้ปกติที่ค้างชาระไม่เกิน 3 งวดรวมจานวนเงิน 28,135.21 บาท 26,469.21 ล้านบาท และ 26,191.78 ล้านบาท ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 95.32 94.72 และ 96.37 ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรวมตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทที่
ผ่านมายังคงอยู่ในระดับปกติทั่วไป
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- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย : บาท)

ปี 2558

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

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

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี

อัตราส่วน
มูลค่าลูกหนี้

384,245,421
13,389,132
855,792
1,749,136
3,815,464
404,054.945

95.10%
3.31%
0.21%
0.43%
0.00%
0.95%
100.00%

ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
35,071,729
1%
715,146
1%
2%
1,749,136
20%
50%
3,815,464
100%
41,351,475

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

350,717
7,152
349,827
3,815,464
4,523,160
(หน่วย : บาท)

ปี 2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

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

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี

อัตราส่วน
มูลค่าลูกหนี้

268,207,926
5,459,377
2,112,936
3,609,132
279,850
279,669,221

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

ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
16,967,093
1%
524,860
1%
2%
3,609,132
20%
279,850
50%
21,380,935

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

169,671
5,249
721,826
139,925
1,036,671
(หน่วย : บาท)

ปี 2556

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

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

ยอดลูกหนี้
หลังหักรายได้
จากสัญญาเช่า
การเงินรอตัดบัญชี

อัตราส่วน
มูลค่าลูกหนี้

232,606,435
2,518,946
2,217,898
5,107,571
242,450,850

95.94%
1.04%
0.91%
2.11%
100.00%
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ยอดลูกหนี้
อัตราร้อยละ
หลังหักรายได้
ของค่าเผื่อหนี้
จากสัญญาเช่า
สงสัยจะสูญ
การเงินรอตัดบัญชี
และหลักประกัน
13,582,120
1%
203,661
1%
49,674
2%
3,356,057
20%
17,191,512

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

135,821
2,037
993
671,211
810,062

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
- ความเพียงพอของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินตามผลขาดทุนโดยประมาณที่
อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง โดยลูกหนี้ที่ค้างชาระไม่เกินกว่า 3 งวดจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากยอดเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ที่ค้างชาระเกินกว่า 3 งวดจะพิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่หักหลักประกัน และสาหรับลูกหนี้ตามสั ญญาประนีประนอมยอมความ-กฎหมาย พิจารณาตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่หักหลักประกันเช่นกัน
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั งได้ ร ะมั ด ระวั งโดยการพิ จ ารณาตั้ งค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ส่ ว นเกิ น เผื่ อ หนี้ ที่ อ าจเรี ย กเก็ บ ไม่ ไ ด้
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อโดย ณ สิ้นปี 2558 2557 และ 2556
บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จานวน 1,386.94 ล้านบาท 1,479.42 ล้านบาทและ 990.37 ล้านบาท ตามลาดับ และ
มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 1,000.36 ล้านบาท 920.22 ล้านบาท และ 587.85 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2558 2557 และ 2556 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ72.13 ร้อยละ 62.20 และร้อยละ 59.36 ของ
ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามลาดับ ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เข้มงวด บริษัทเชื่อว่ าการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพภายใต้การดาเนินงานโดยปกติของบริษัท
หนี้สินรวม

หนี้สินรวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาว
หนี้สินอื่นรวม

2558
ล้านบาท
24,940.42
7,403.38
1,399.72
15,500.00
622.52

2557
ล้านบาท
23,985.22
7,055.53
624.79
15,700.00
598.66

2556
ล้านบาท
24,069.87
7,007.20
1,662.00
14,760.00
640.67

บริษัทมีหนี้สินรวมปี 2558 2557 และ 2556 เป็นจานวนเงิน 24,940.42 ล้านบาท 23,985.22 ล้านบาทและ 24,069.87
ล้า นบาท ตามล าดับ โดยหนี้สิ น รวมในปี 2558 เพิ่ม ขึ้ น ร้อ ยละ 3.98 จากปี 2557 หนี้ สิน รวมในปี 2557 ลดลงร้ อ ยละ 0.35
จากปี 2556 จะเห็นได้ว่าหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการ
ปล่อยสินเชื่อของบริษัท
ณ สิ้น ปี 2558 หนี้ สิ นรวมของบริษั ท ประกอบด้ว ยรายการหลั กคื อ เงิน กู้ ยืม ระยะสั้ น จ านวน 7,403.38 ล้ า นบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 1,399.72 ล้านบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจานวน 15,500 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยรายการหลักดังนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เจ้าหนี้อื่น ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของ
ลูกหนี้ค้างจ่าย เงินโอนรอตัดบัญชี และดอกเบี้ยค้างจ่าย โดยปี 2558 หนี้สินหมุนเวียนอื่นมีจานวน 622.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 จานวน 23.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2555 จานวน
24.50 ล้านบาท ไปเป็นเงินสารองตามกฎหมาย และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน
1,342,349,708 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,610,819,649 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้นจานวน 268,469,941
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคานวณได้ออกมา
เป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจานวนเงิน
308,740,432.84 ล้านบาท
สาหรับปี 2556 บริษัทมีจานวนส่วนของผู้ถือหุ้น 3,223.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จานวนประมาณ 713.97 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.45 มาจากกาไรประจาปีจานวน 754.24 ล้านบาท และการจ่ายเงิ นปันผลเป็นเงินสดจานวน 40.27 ล้านบาท
และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจานวน 268.47 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556 จานวน
40.00 ล้านบาท ไปเป็นสารองตามกฎหมาย จากการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ทาให้บริษัทมีจานวน เศษหุ้น
คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จานวน 52 หุ้น ซึ่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว จึงมีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
1,610,819,649 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,610,819,597 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียน
การลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,610,819,597 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,524,496 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น
จานวน 402,704,899 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปัน
ผลคานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 451,029,487.16 ล้านบาท
สาหรับปี 2557 บริษัทมีจานวนส่วนของผู้ถือหุ้น 3,879.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวนประมาณ 655.77 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.34 มาจากกาไรประจาปีจานวน 704.09 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจานวน 48.32 ล้านบาท
และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจานวน 402.70 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2557จานวน
35.38 ล้านบาท ไปเป็นสารองตามกฎหมาย จากการจ่ายหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ทาให้บริษัทมีจานวน เศษหุ้น
คงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จานวน 1,718 หุ้น ซึ่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว จึงมีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
2,013,524,496 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียน
การลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 2,013,522,778 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 2,416,227,333 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มขึ้น
จานวน 402,704,431 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คิดเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปัน
ผลคานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 463,110,169.94 ล้านบาท
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2558 บริษัทมีจานวนส่วนของผู้ถือหุ้น 4,654.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวนประมาณ 685.21 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.66 มาจากกาไรประจาปีจานวน 748.66 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจานวน 60.41 ล้านบาท
และจ่ายปันผลเป็นหุ้นจานวน 402.70 ล้านบาท
สภาพคล่อง

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2558
ล้านบาท
162.76

2557
ล้านบาท
1,195.56

2556
ล้านบาท
(6,228.07)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(54.21)
(148.90)
(40.35)
163.89

(7.34)
(1,166.79)
21.42
204.24

(19.00)
6,252.07
5.00
182.82

กระแสเงินสด

ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 5.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2555 ซึ่งมี
เงิ น สด จานวน 177.82 ล้า นบาท จากตารางข้ างต้ นจะพบว่ า ในปี 2556 บริ ษั ทมี ก ระแสเงิ นสดสุท ธิ ที่ ถูก ใช้ไ ปในกิ จกรรม
ดาเนินงานจานวน 6,228.07 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ
สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2556 มีเงินสดสุทธิได้มาจานวน 6,252.07 ล้านบาท ได้มาจากการจัดหา
เงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
ในปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 21.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีเงินสด จานวน
182.82 ล้านบาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2557 บริษัทมีก ระแสเงิ นสดสุท ธิที่ได้มาจากกิจ กรรมดาเนินงานจานวน
1,195.56 ล้านบาท จากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ
สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2557 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ไปจานวน 1,166.79 ล้านบาท ใช้ไปในการจัดหา
เงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการขยายการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจานวน 40.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีเงินสด จานวน 204.24 ล้าน
บาท จากตารางข้างต้นจะพบว่า ในปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 162.76 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
สาหรับกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2558 มีเงินสดสุทธิที่ถูกใช้ไปจานวน 148.90 ล้านบาท ได้มาจากการจัดหา
เงินโดยการกู้ยืมเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อของบริษัทนั่นเอง
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บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคั ญ นอกจากนี้ บริษัทขอ
รับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัท
อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจ มีผลกระทบ
ต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่เป็นชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายบุญชู วงศ์ภักดี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบุญชู
วงศ์ภักดี กากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายวิรัตน์ ชินประพินพร

ประธานกรรมการและ
กรรมการบริหาร

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

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร

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

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

นายบุญชู วงศ์ภักดี

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

ลายมือชื่อ

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

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
55 - ปริญญาโท สาขาการตลาด City University, USA
ประธานกรรมการ
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Seattle University, USA
กรรมการบริหาร
ประกาศนียบัตรการอบรม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- DAP และ DCP รุ่น40/2004
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

5,040,000
ร้อยละ
0.21

ไม่มี

2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
กรรมการ
(มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)

89,657,318
ร้อยละ
3.71

ไม่มี

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 ประจาปี 2556
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 8 (TEPCoT 8)
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. นายเจริญสุข กิจอิทธิ
77 ประกาศนียบัตรการอบรม
กรรมการ
- DAP รุ่น 19/2004 และ DCP รุ่น 53/2005
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

บริษัท ซิตี้แมนชั่น บางหว้า จากัด
บริษัท เจริญสุขพืชผล จากัด
บริษัท เรียลตี้แอนด์พร็อพเพอตี้
แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จากัด

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

3. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
54 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
กรรมการ
Southeastern University, USA
กรรมการผูจ้ ัดการ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
ประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประกาศนียบัตรการอบรม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
- DAP รุ่น 19/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย
52 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการบริหาร
- ปริญญาตรี การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 กรกฎาคม 2549
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

8,101,160
ร้อยละ
0.34

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงเครดิต 2
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
2552 - 2553
2550 - 2551

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุ่น 60/2006 และ DCP รุ่น 173
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 - 2550

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส สายงานบริหารเครดิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารเครดิต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)

ธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บมจ. ธ.นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย
บมจ. ธ. นครหลวงไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

เอกสารแนบ 1

อายุ
(ปี)
52

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรการอบรม
- How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS) รุ่น 4/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution the
Strategy (SFE) รุ่น 3/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) รุ่น 24/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board and Performance Evalution Program
โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกาหนด บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
ค่าตอบแทน
(มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
2553
กรรมการ
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ/
ธนาคารธนชาต จากัด
Chief Financial Officer
(มหาชน)
2550 - 2552 กรรมการบริหารและ
บริษัท ทุนธนชาต จากัด
รองกรรมการผู้จัดการ
(มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

เอกสารแนบ 1

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุ่น 89/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 พฤศจิกายน 2553

52 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดเช่าซื้อและ
สินเชื่อ Auto Dealer
กรรมการ

2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553
2543 - 2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2544 - 2553

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2541 - 2544

ประกาศนียบัตรการอบรม
- DCP รุ่น 173 และ SFE รุ่น 22/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนลลิสซิ่ง จากัด
บริษทั ทีลิสซิ่ง จากัด
บริษัท ธนชาตกรุ๊ปลิสซิ่ง จากัด
บริษัท สินเคหการ จากัด

กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
กรรมการ
บมจ.ธนชาตประกันภัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
BNP Paribas Peregrine
Securities Public Company
Limited

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

8. ดร.ถกล นันธิราภากร
70 - ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์
กรรมการอิสระ
University of Arkansas, USA
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545
(Quantitative Analysis)
Northern Louisiana U., USA

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
371,004
ร้อยละ
0.02

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน
West Liberty State, USA
ประกาศนียบัตรการอบรม
- สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- DAP รุ่น 8/2004 และ ACP รุ่น 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
คณบดี คณะบัญชี
ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อบริษัท
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กรกฎาคม 2545

อายุ
(ปี)

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

54 - ปริญญาโท สาขาธุรกิจ
Webster University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Howard University, USA

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
7,499,181
ร้อยละ
0.31

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั คณะกรรมการที่ปรึกษา
2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านกฎหมาย
และสัญญา
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2545 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย
Southern Methodist University, USA
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP และ DCP รุ่น 40/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

2555 - 2557
2554 - 2557

กรรมการ
กรรมการ

2554 - 2557
2554 - 2557
2551 - 2554

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อบริษัท
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด
(มหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท 2 เอส เมทัล จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จากัด
บริษัท เอ็นยูไอ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฟ้าใสหาดงาม จากัด
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
10. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 ธันวาคม 2552

อายุ
(ปี)
67

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุ่น82/2010 และ RCC รุ่น 19/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2548 - 2551 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
2546 - 2547 รองอธิบดี

ชื่อบริษัท
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2554

อายุ
(ปี)
66

เอกสารแนบ 1
สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Program for Management Development,
(PMD 1985) Harvard Business School
Harvard University, USA.
- Bachelor of Art, Louisiana Tech University,
USA.
ประกาศนียบัตรการอบรม
- 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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CMA 8, Capital Market Academy
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Successful Formulation and Execution of
Strategy (SFE) 23/2015
- Building Better Board through Effective
Independent Director
(Director Forum 2/2015)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ประสบการณ์ทางาน
ระหว่าง
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อบริษัท
ผู้บริหาร
ไม่มี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
12. ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 8 พฤศจิกายน 2553

อายุ
(ปี)
73

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
University of Detroit, USA

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและ
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรการอบรม
- DAP รุ่น 73/2008
- DCP รุ่น 121/2009
- ACP รุ่น 34/2011
- MIA รุ่น 10/2011
- MFM รุ่น 5/2011
- MIR รุ่น 11/2011
- MFR รุ่น 15/2012
- ELP รุ่นที่ 1/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ
2553 - 2556 คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2547 - 2553 คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติ ของ
ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2547 - 2553 คณะกรรมการการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
2545 - 2554 คณบดี คณะบัญชี

ชื่อบริษัท
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
(มหาชน)
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13. นายคมสันต์ บุญย้อยหยัด
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด

อายุ
(ปี)
50

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสยาม

ความสัมพันธ์
สัดส่วน
ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่าง
ในบริษัท
กรรมการและ
(%)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นายบุญชู วงศ์ภักดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

40

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

45

- ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ
2552 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด
2545 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานด้านสินเชื่อ
2540 - 2545 หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

ชื่อบริษัท
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
สายงานบัญชีและการเงิน
2547 - 2554 ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)
2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)
2543 - 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริษัท ลิ้งค์เลเทอร์ส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ประเทศไทย) จากัด

ไม่มี

ไม่มี

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15. นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานตรวจสอบและติดตาม
เลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทางาน

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตรการอบรม
- CSP รุ่น 20/2006 และ EMT รุ่น 5/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล /
ตาแหน่ง /
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

เอกสารแนบ 1

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

16. นายสุดชัย วิริยะลัพภะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน

56

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2534 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

17. นางจิตรี ศรีบัญยรานนท์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

46

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

18. นางสาวอัญชัญ สีสม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์

39

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไม่มี

ไม่มี

2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

- ปริญญญาตรี สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศนียบัตรการอบรม
- หลักสูตร Micro MBA Chula รุ่นที่ 58
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

2553 - 2555

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด

ผูช้ ่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
Master of Science (M.S.), (Accounting)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
ประสบการณ์ทางาน
2554 - ปัจจุบัน EVP, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2554 - 2554
FSVP, ผู้จัดการบริหารงานอานวยกลาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2550 - 2554
FSVP, ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2548 - 2550
Citigroup Business Head & Quality Director
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ ประเทศไทย
ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร รุ่น 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 รุ่น 1/2556
กระบวนการ Certify Anti Corruption
เอกสารแนบ 3

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
อื่นๆ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

