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สวนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) กอตั้งในป พ.ศ. 2515 เปนบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ให บ ริ ก ารทางการเงิ น ภายใต ข อบเขตที่ ไ ด รับ อนุ ญ าตจากธนาคารแห ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหนวยราชการอื่นที่เกี่ยวของ โดยการดําเนินธุรกิจที่ผานมายึดหลักความ
ระมั ด ระวัง ในการประกอบธุรกิ จ ทํ า ให มีผ ลกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานอยา งต อเนื่ อง ไม มีความเสีย หายจาก
สินทรัพยที่ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนมีฐานะเงินกองทุนที่มั่นคง

การประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจเงินทุนโดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาต
เลขที่ 8/2516 ใหประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท คือ
1. กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
2. กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา
3. กิจการเงินทุนเพื่อการจําหนายและการบริโภค
4. กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ
บริษัทยังไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม อีกดวย

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทยังคงเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจในฐานะสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป โดยยังคงยึดหลักอนุรักษนิยม (Conservative) ซึ่งเปนหลักที่บริษัทยึดถือในการ
ทําธุรกิจมาอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของสินทรัพยและสภาพคลองของสินทรัพยมากกวาการ
ขยายตัวของสินทรัพย มุงที่จะเสนอบริการที่สามารถตอบสนองความตองการไดครบถวนในฐานะบริษัทเงินทุน
ใหกับฐานลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธอันดีมายาวนาน และพรอมกับเสนอตัวเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาใหมที่
ยังคงความพอใจในการติดตอและทําธุรกิจกับบริษัทเงินทุนมากกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป ดานสินเชื่อยังคงเนน
ลูกคาที่มีฐานะการเงินดี มีศักยภาพ และมีหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขยายตัวไปในสวนของ
1
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สินเชื่อรายยอยสวนบุคคลที่ผูกูเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทตางๆ ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง ที่มีผล
ประกอบการดี หรือมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก เพื่อที่บริษัทจะไดมีฐานรายไดเพิ่มมากขึ้น มีการดําเนินงานที่มั่นคง และมี
เสถียรภาพ มีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ป 2554 บริษัทไดขายหุนสามัญของบริษัท หลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ที่ถืออยูทั้งหมด ใหกับ OSK
Investment Bank Berhad ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจการเงินในประเทศมาเลเซีย
ป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ไดแ ตงตั้งนายธนพล ศิ ริธนชัย และ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปน
กรรมการบริษัท
ป 2556 บริษัทไดแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสรางรายได
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงสรางรายได

2556
ลานบาท
%

2555 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
%

2554 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
%

รายไดดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
เงินใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบีย้ (1)
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

11.54
158.31
164.64
0.01
334.50

2.99
41.10
42.74
0.01
86.84

19.77
142.94
165.84
0.08
328.63

5.02
36.30
42.11
0.02
83.45

36.47
94.33
159.80
0.14
290.74

3.77
9.75
16.51
0.01
30.04

122.72
18.50

31.86
4.80

80.09
17.29

20.34
4.39

70.87
0.11
11.39

7.32
0.01
1.18

0.78
142.00
192.50

0.20
36.86
49.98

57.44
154.82
173.81

14.59
39.32
44.13

43.39
0.01
125.77
164.97

4.48
0.01
13.00
17.04

0.85
5.38
6.23

0.22
1.40
1.62

0.28
4.67
4.95

0.07
1.19
1.26

0.65
7.87
8.52

0.07
0.81
0.88

6.92
(3.13)
3.79

1.79
(0.81)
0.98

20.76
(2.12)
18.64

5.27
(0.54)
4.73

629.80
(0.35)
629.45

65.08
(0.04)
65.04

32.39
8.30
40.69

8.41
2.15
10.56

33.81
7.75
41.56

8.59
1.97
10.56

38.10
0.95
39.05

3.94
0.10
4.04

385.21

100.00

393.78

100.00

967.76

100.00

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน
อื่นๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ (2)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (3)

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รายไดเงินปนผล
รายไดอนื่
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ (4)

รายไดรวม (1) + (2) + (3) + (4)

หมายเหตุ : ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได โดยบริษัทไดทําการปรับยอนหลังงบการเงินป
กอนที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ดังนั้น งบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปนงบการเงินที่จัดทํา
ขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ลักษณะการบริการของบริษัท ตามที่ไดรับอนุญาต สามารถแบงออกตามประเภทธุรกิจไดดังนี้


ธุรกิจเงินทุน



ธุรกิจบริการทางการเงิน อื่นๆ ตามที่บริษัทไดรับอนุญาต

โดยประเภทธุรกิจทั้ง 2 ประเภทขางตน สามารถแบงออกเปนการบริการตางๆ ดังนี้


การบริการรับฝากเงิน



การใหบริการดานสินเชื่อ



การใหบริการเปนผูแทนผูถือหุนกู



การลงทุนในหลักทรัพยเพือ่ บัญชีของบริษัท

การบริการรับฝากเงิน
บริษัทระดมเงินทุนจากเงินออม เพื่อสนองตอบนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนใหประชาชนหันมา
สนใจการออม และใหมีการลงทุนในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยการใหบริการรับฝากเงินในรูปของใบรับฝาก
เงิน และตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลทั่วไป นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม โดยมีกําหนดเวลาชําระคืนที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูฝากเงิน ตั้งแตการรับฝากเงินที่มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาตามที่
กําหนดไว เชน 1 เดือน 3 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน เปนตน ดวยอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม และสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปจจัยดานสภาพคลองของบริษัท อัตราผลตอบแทน และ
อัตราดอกเบี้ยโดยรวมของตลาดเงิน
แหลงที่มาของเงินทุน ณ วันสิ้นงวด จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของใบรับฝากเงิน และตั๋วสัญญา
ใชเงิน ในระยะ 3 ปที่ผานมา ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้
ระยะเวลาชําระคืน
เมื่อทวงถาม
ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป
รวม

ป 2554
31 ธันวาคม
ลานบาท
%
95.33
2.42
3,817.63
96.72
34.08
0.86
3,947.04 100.00

4

ป 2555
31 ธันวาคม
ลานบาท
%
45.36
1.17
3,801.68
97.94
34.34
0.87
3,881.38 100.00

ป 2556
31 ธันวาคม
ลานบาท
%
32.91
0.93
3,493.10
98.96
4.00
0.11
3,530.01 100.00
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การใหบริการดานสินเชื่อ
บริษัทมีบริการใหกูยืมเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดังนี้
1. การใหกู ยืมเพื่อการพาณิ ชย เป นการใหกู ยืมเงิ น แกธุรกิจประเภทต างๆ เพื่อ ใชเ ป นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนของกิจการในระยะสั้น เพื่อชําระราคาของสินคาที่สั่งซื้อ หรือเพื่อการขยายวงเงินการใหเครดิตกับ
ลูกคาของกิจการ โดยจัดหาสินเชื่อลักษณะตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการ และสอดคลองกับความเสี่ยงดาน
หลักประกัน
2. การใหกูยืมเพื่อโครงการ เปนการใหกูยืมเพื่อขยายกิจการ ขยายโรงงาน หรือเพื่อการกอสราง
โครงการใหมอันเปนประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอาจเปนทั้งเงินกูระยะสั้นรวมกับเงินกูระยะปาน
กลาง หรือเงินกูระยะยาว เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโครงการ โดยหมายรวมถึงธุรกิจ SME เพื่อ
สนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนธุรกิจดังกลาว
3. การใหกูยืมเพื่อการอุปโภค บริโภค เปนการใหสินเชื่อสวนบุคคล เฉพาะกลุม แกพนักงาน
บริษัทตางๆ และสินเชื่อสวนบุคคลสําหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค โดยจะมีทั้งเงินกูระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว
นโยบายการใหกูยืมและการบริหารความเสี่ยงจากการใหกูยืม
1. กําหนดนโยบายการใหกูยืม และหลักเกณฑการใหสินเชื่อ
บริษัทกําหนดนโยบายการใหกูยืมโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคในการที่จะนําเงินกูไปใช และเนน
คุณภาพของผูกูเปนหลัก รวมถึงการพิจารณาหลักประกันเงินกูดวย โดยมีรายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อ ดังนี้
- วัต ถุ ป ระสงคใ นการขอใช สิ น เชื่ อ เช น เพื่ อเป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ขยายกิ จ การ ดํ า เนิ น
โครงการใหม หรื อ เพื่ อวั ตถุ ประสงค อื่น เปน ต น จะตองมีเหตุผลที่ สมควรและชัด เจน
เหมาะสมตรงกับความจําเปนของผูขอสินเชื่อ และถูกตองตามประเภทของสินเชื่อ โดยมี
ระยะเวลาชําระคืนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัตถุประสงค
- วิเคราะหฐานะการเงินและผลประกอบการของผูขอสินเชื่อ
- ประวัติและประสบการณในเชิงบริหารงานของผูบริหารของผูขอสินเชื่อ ความซื่อสัตยใน
การประกอบธุรกิจ
- วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการของผูขอสินเชื่อ ในแงของความสามารถและการ
แขงขันทางธุรกิจ และสอดคลองกับนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึง
ปจจัยแวดลอมตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ วัฏจักรของธุรกิจ นโยบายของรัฐ เปนตน
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- ในกรณีของสินเชื่อสวนบุคคลรายยอย “ เฉพาะกลุม ” จะดูถึงผลประกอบการ ฐานะการเงิน
และชื่อเสียงของบริษัทที่ผูขอสินเชื่อรายยอยทํางานอยู
- เงื่อนไขและแผนการชําระคืนเงินกู มีแหลงที่มาและ/หรือ กระแสเงินสดในการชําระคืน
เงินกูที่มีความแนนอนและมีความเปนไปไดสูง
- ความเพียงพอของหลักประกันหรือหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อคุมครองมูล
หนี้ และ/หรือ ลดความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากขอเท็จจริงที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2556 มีการขยายตัวต่ํากวาตัวเลขที่ได
ประมาณการไว ทําใหมีการปรับตัวเลข GDP ของประเทศไทยลงมาหลายครั้ง ในขณะเดียวกันปญหาการ
ประทวงและความวุนวายทางการเมืองก็ยังคงมีมาอยางตอเนื่องตั้งแตชวงปลายป 2556 โดยที่ยังไมมีทาทีวาจะ
สามารถเจรจาเพื่อหาขอยุติได แตสภาวการณกลับมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ภาพดังกลาวทําให
การประกอบธุรกิจในหลายภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหดตัวอยางมาก
และยังสงผลใหภาคธุรกิจบางสวนชะลอการลงทุนออกไปกอน นอกจากนี้การที่รัฐบาลปจจุบันเปนเพียงรัฐบาล
รักษาการทําใหมีปญหาขอกฎหมายหลายอยางซึ่งทําใหรัฐบาลไมสามารถหาแหลงเงินกู และ/หรือ เบิกจายเงิน
ของโครงการตางๆ ตามที่ ไ ด ว างแผนไวก อ นหนา นี้ โดยคาดหวั งว า การใช จ า ยเงิน ดัง กลา วจะช ว ยกระตุ น
เศรษฐกิจของประเทศตอไปได ผลกระทบดังกลาวทําใหการเบิกจายเงินของหนวยงานตางๆของภาครัฐตอง
สะดุดไปดวย ในขณะที่กําลังซื้อและการบริโภคของภาคประชาชนก็หดตัวเชนกัน ทําใหเศรษฐกิจไทยใน
ภาพรวมตองชะงักหรือมีการชะลอตัวอยางไมมีกําหนด ทั้งนี้ไดมีการคาดการณในเบื้องตนโดยหลายสํานักวา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2557 จะขยายตัวไดในอัตราที่ต่ํากวารอยละ 3
ผลจากการที่ประเทศมีปญหาภายในรุมเรามากมายซึ่งยังไมสามารถหาทางแกไขได จึงดูเสมือน
วาประเทศไทยยังอยูในสภาพที่ไมมีความพรอมที่จะไปแขงขันกับประเทศอื่นๆ เมื่อตองเขาสูประชาคมอาเซียน
(AEC) ในป 2558 ดังนั้นเพื่อปองกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยที่ไมอาจควบคุมไดดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน ป 2557 จึงเปนปที่บริษัทตองเขมงวดกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ดานตอไป
ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมีนโยบายใหสินเชื่อกระจายไปในธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งวิเคราะห
แลววาจะมีศักยภาพที่ดีในอนาคต และเปนประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศชาติ และเปนการควบคุม
ความเสี่ยง โดยจะยังคงมุงเนนไปที่อุตสาหกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต และ/หรือ จําหนายสินคาประเภท
อุปโภคและบริโ ภค โดยจะครอบคลุมถึงธุ รกิ จ ที่เ กี่ ย วข องกับสิ น ค าอุ ป โภค/บริ โ ภค เชน ผู ผลิ ต และ/หรื อ
จําหนายภาชนะหีบหอ ธุรกิจดาน Logistic เปนตน ซึ่งบริษัทเชื่อวาแมในยามที่เศรษฐกิจซบเซา สินคาในหมวด
นี้ก็ยังมีความจําเปนตอการดํารงชีพ ทั้งนี้ ในการพิจารณาสินเชื่อจะตองมีการพิจารณาปจจัยอื่นๆ ที่สําคัญที่
เกี่ยวของดวย เชน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงของธุรกิจ และระยะเวลาของเงินกู โดยบริษัทมีนโยบายการขยาย
สินเชื่ออยางระมัดระวัง และเนนคุณภาพของลูกหนี้เปนหลัก เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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2. เปาหมายของ SINGLE LENDING LIMIT เปรียบเทียบเกณฑ ธปท. และการปฏิบัติจริง
บริษัทมีนโยบายการให สินเชื่ อแตละรายตามเกณฑที่ธนาคารแห งประเทศไทยกําหนดไว
กลาวคือจํานวนเงินใหกูยืม หรือลงทุนในกิจการ หรือกอภาระผูกพัน หรือทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลายการให
สินเชื่อแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือแกบุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรือเพื่อใชใน
วัตถุประสงคอยางเดียวกันเมื่อสิ้นวันหนึ่งๆ ตองไมเกินรอยละ 25 ของเงินกองทุน อยางไรก็ดี กรณีลูกหนี้ที่มี
ลักษณะโครงการที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศชาติ และไดพิจารณาแลววาเปนลูกหนี้ที่มี
ศักยภาพ และจะไมมีปญหาในการชําระคืนหนี้สินแนนอนมาขอวงเงินกูเกินขอกําหนดดังกลาว บริษัทจะทําเรือ่ ง
ขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายๆ ไปกอนที่จะอนุมัติสินเชื่อดังกลาว
3. นโยบายรับหลักประกัน/ค้ําประกัน
บริษัทมีนโยบายในการพยายามขอหลักประกันจากลูกหนี้ เพื่อการคุมครองหนี้ โดยกําหนด
ประเภทของหลักประกันไวดังนี้
- ประเภททีด่ ิน สิ่งปลูกสราง และอาคารชุด
- ประเภทหลักทรัพย โดยสวนใหญเปนหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง
- สิทธิในบัญชีเงินฝาก
- หลักประกันประเภทอื่นๆ เชน การอาวัล หรือค้ําประกัน เปนตน
ทั้งนี้ ในกรณีของหลักประกันประเภทหลักทรัพย บริษัทอาจมีขอตกลงกับลูกคาวา ตลอด
ระยะเวลาที่มีสินเชื่อคงคางอยูกับบริษัท ลูกคาจะตองดํารงอัตราสวนของสินเชื่อคงคางตอมูลคาตลาดของ
หลักทรัพยที่เปนหลักประกันไมเกินอัตราสวนที่ตกลงกัน
4. อํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ
ผูมีอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ ประกอบดวย
4.1 คณะกรรมการบริษัท
4.2 คณะเจาหนาที่บริหาร
4.3 คณะกรรมการสินเชื่อ
ปจจุบัน อํานาจในการอนุมัติสินเชื่อ สามารถสรุปไดดังนี้
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ผานการเห็นชอบ/อํานาจอนุมัติ *
วงเงินสินเชื่อ

คณะกรรมการ
สินเชื่อ

(1) กูยืมโดยจํานําตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักประกันเต็มวงเงิน

อนุมัติ

-

-

อนุมัติ

-

-

คณะเจาหนาที่
บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

(2) การใหกูยืมอื่นๆ
- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท
- วงเงินเกิน 100 ลานบาท แตไมเกิน 150 ลานบาท

เห็นชอบ

+

อนุมัติ

- วงเงินที่เกินกวา 150 ลานบาท

เห็นชอบ

+

เห็นชอบ

+

อนุมัติ

หมายเหตุ : 1. การเห็นชอบ หรืออนุมัติจะหมายถึงเสียงสวนใหญของคณะกรรมการชุดนั้นๆ
2. คณะกรรมการบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจในการอนุมัติสินเชื่อขางตนไดเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม

การควบคุมดูแลและการติดตามหนี้
การดูแลติดตามหนี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการ
วิเคราะหคุณภาพลูกหนี้ เชนการตรวจสอบวงเงิน การชําระดอกเบี้ย ตลอดจนติดตามจากขอมูลขาวสารในตลาด
อยางใกลชิด
1. การตรวจสอบเอกสารและควบคุมวงเงินสินเชื่อ
สวนสอบทานสินเชื่อ ฝายดําเนินการ จะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่คอยดูแลความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การควบคุมการใชวงเงิน และตรวจสอบเอกสารภายหลังการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแลว โดย
- จัดทํารายงานวงเงินรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ของลูกหนี้แตละรายตามที่ไดรับอนุมัติ
- ตรวจสอบยอดคงคางของลูกหนี้กับวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ
- ตรวจสอบลายมือชื่อลูกหนี้ กับ การดตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไว
- ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันของเอกสารรายตัวลูกหนี้ เชน หนังสือ
รับรอง หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ รายชื่อผูถือหุน งบการเงิน สําเนาบัตรประชาชนของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ใหลายมือชื่อไวกับบริษัท เปนตน
- ตรวจหลักประกัน เชน โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด หรือใบหุน ใหตรงกับ
Credit Application (C/A) แลวนําหลักประกันดังกลาว ฝากเก็บไวที่ ตูนิรภัยของสวนเงินสด
และลงทุน ฝายบัญชีและการเงิน
- การปลอด และ/หรือ ไถถอนหลักประกัน ตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจ 2 ทาน
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2. การรายงานและติดตามดูแล
- ระบบคอมพิวเตอรจะสงรายงานยอดคงคางสินเชื่อทุกสิ้นวันใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสงรายงานสินเชื่อที่ครบกําหนดไปแลวและที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งเดือนใหแก
เจาหนาที่สินเชื่อและผูบริหารทุก 2 สัปดาห
- สวนสินเชื่อและตั๋วเงิน ฝายดําเนินการ จะสงรายงานยอดดอกเบี้ยคงคางทุกเดือน และสง
รายงานสําหรับรายที่คางชําระดอกเบี้ยเกิน 7 วัน ใหแกเจาหนาที่สินเชื่อและฝายบริหาร
รวมทั้งจัดทํารายงานสินเชื่อที่ผิดนัดชําระตั้งแต 30 วันขึ้นไป เพื่อเปนขอมูลทุกๆ เดือน
ใหแกผูบริหาร(เพื่อรับทราบ) เจาหนาที่สินเชื่อ (เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามหนี้สิน
ตอไป) และผูจัดการฝายกฎหมาย (เพื่อใชเปนขอมูลในการออกหนังสือทวงถามหนี้สินกรณี
ที่มีการคางชําระตามระเบียบของบริษัท) รวมถึงใหแกฝายบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงของบริษัท
- สวนสอบทานสินเชื่อ ฝายดําเนินการ จะสงรายงานยอดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NonPerforming Loans – NPL ) และประมาณการจํานวน NPL ทุกไตรมาสใหแกฝายบริหาร
- เจาหนาที่สินเชื่อจะวิเคราะหขอมูลและฐานะการเงินของลูกหนี้ปกติ (Performing Loans)
อยางนอยปละครั้ง เพื่อทบทวนวาวงเงิ นสินเชื่อที่ไดอนุมัติไวแ ลวมีความเหมาะสมกั บ
ประเภทของธุรกิจและความสามารถในการชําระคืนหนี้ของลูกคาในปจจุบันหรือไม ทั้งนี้
อาจมีการพิจารณาออกเยี่ยมเยียนลูกคาที่สถานประกอบการเปนครั้งคราว รวมกับฝายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานและปญหาตางๆของลูกคา
- นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีการสอบทานสินเชื่อตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
โดยมีแ ผนการสอบทานสินเชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเปนผูอนุมัติ โดย
ผูสอบทานสินเชื่อดังกลาวไมไดมีสวนไดเสียกับการพิจารณาสินเชื่อ และ/หรือ เปนผูดูแล
สินเชื่อนั้นๆ
การบริหารความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
บริษัทไดจัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ขึ้น โดยการจัดชั้นความเสี่ยง
(Risk Rating) หรือ จัดอันดับเครดิต (Credit Rating) ของบริษัท เพื่อใหเจาหนาที่สินเชื่อใชเปนแนวทาง
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจที่เปนนิติบุคคลรายใหมในเบื้องตน เพื่อใหสามารถทราบวา นิติบุคคลนั้นๆ มี
อัตราความเสี่ยงอยูในระดับใด และ ในแตละชั้นของความเสี่ยง บริษัทจะสามารถยอมรับเงื่อนไข และเงื่อนเวลา
ในการใหสินเชื่อ ตลอดจนการพิจารณาหลักประกันไดมากนอยเพียงใด และในกรณีที่ลูกหนี้ไดรับการจัดอันดับ
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เครดิตจากภายนอก เชน Standard & Poor’s, Fitch Ratings, TRIS Rating เปนตน บริษัทอาจนําผลการจัดอันดับ
เครดิตดังกลาวมาประกอบการพิจารณา
นอกจาก นี้ บ ริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะให สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท กระจายไปอยู ใ น
อุตสาหกรรมตางๆ เพื่อเปนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงสินเชื่อของบริษัท โดยมีนโยบายกําหนดอัตราสวน
ขั้นสูงของสินเชื่อในแตละหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง
ตามปกติ การประเมินความเสี่ ยงของลูกหนี้ สินเชื่อจะกระทําป ละครั้ง พรอมๆ กับการประเมิ น
คุณภาพของสินเชื่อ (Credit Review) อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง หรือ กรณีที่มีขอมูล
ขาวสารที่มีผลกระทบตอบริษัทลูกคาหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทลูกคาดําเนินธุรกิจอยูหรือที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทจะทํา
การประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อบางรายเปนกรณีพิเศษ
การปรับโครงสรางหนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะนําวิธีการปรับปรุงโครงสรางหนี้มาใชเปนเครื่องมือในการแกไขหนี้ทั่วไป
และหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับการชําระหนี้คืนบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทมีโอกาสไดรับชําระหนี้คืน
สูงสุด หรือเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินกิจการตอไปทั้งของลูกหนี้และบริษัท โดยเฉพาะลูกหนี้
ของบริษัทที่ประสบปญหาการชําระหนี้เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แตยังมีแนวโนมที่จะดําเนิน
ธุรกิจตอไปได ทั้งนี้บริษัทไมมีนโยบายที่จะอาศัยการปรับปรุงโครงสรางหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดชั้นหนี้ การกัน
เงินสํารอง หรือการหยุดรับรูดอกเบี้ยคางรับเปนรายไดแตประการใด โดยบริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ขึ้นเพื่อทําหนาที่พิจารณาการปรับโครงสรางหนี้
หลักเกณฑการพิจารณาลูกหนี้ที่อยูในขายตองปรับปรุงโครงสรางหนี้
1. ควรเปนลูกหนี้ที่ประสบกับปญหาสภาพคลองทางการเงินหรือมีปญหาในการชําระหนี้ รวมทั้ง
รายที่พิจารณาแลวเห็นวาการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะชวยทําใหการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ดีขึ้น หรือสามารถ
ปองกันปญหารายแรงอันอาจเกิดขึ้นในภายหนาดวย ทั้งนี้ลูกหนี้บางรายอาจมีฐานะการเงินที่ดีแตขาดสภาพ
คลองเปนการชั่วคราวเทานั้น หากบริษัทจะเรียกหนี้คืนโดยการบังคับใหชําระหนี้ อาจจะทําใหเกิดสวนสูญเสีย
แกทั้งของลูกหนี้และบริษัท แตหากบริษัทเขาไปชวยแกไขปญหาใหลูกคาไดทันทวงทีก็จะทําใหลูกหนี้สามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปได และทําใหบริษัทสามารถรักษาลูกคาไวตอไปดวย
2. ลูกหนี้ไดแสดงเจตจํานงวาจะขอปรับปรุงโครงสรางหนี้ และ
3. จากการวิเคราะหเบื้องตนแลวเห็นวา มีความเปนไปไดสูงในการฟนฟูกิจการใหดําเนินธุรกิจ
ตอไปได และคาดวาจะมีรายไดเพียงพอที่จะทยอยชําระหนี้คืนบริษัทได
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ในกรณีลูกหนี้ที่มีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการศึกษาและจัดทําแผนปรับปรุงโครงสรางหนี้
และแผนธุรกิจ บริษัทก็จะใหความรวมมือและทําการศึกษาแผนของลูกหนี้ที่ไดนําเสนอตอบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนปรับปรุงโครงสรางหนี้
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การปรั บ โครงสร า งหนี้ ใ ห แ ก ลู ก หนี้ ที่ ป ระสบป ญ หาทางการเงิ น จนประสบ
ผลสําเร็จดวยดีตลอดมา สําหรับป 2556 บริษัทไดทําการปรับปรุงโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เพิ่มเติมอีก 1 ราย คิด
เปนมูลหนี้สินเชื่อกอนปรับโครงสรางหนี้จํานวน 13.71 ลานบาท โดยในระหวางป ลูกหนี้รายนี้ไดชําระหนี้ตาม
ขอตกลงของสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และปดบัญชีเงินกูเรียบรอยแลว และ ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดประมาณรอยละ 19.90 ของยอดสินเชื่อทั้งหมด (ซึ่งยอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่เพิ่มขึ้นในป
2556 เกิดจากการโอนบัญชีลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งมีมูลหนี้ประมาณ 100 ลานบาท และไดมีการกันเงินสํารองเต็มมูล
หนี้แลวมาเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได หรือ ‘NPL’)
ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายวาจางบุคคลภายนอก หรือการจัดตั้ง AMC เพื่อมาบริหาร NPL ของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทอาจจะพิจารณาจําหนายสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ใหแกผูที่สนใจในราคาที่เหมาะสม ซึ่ง
รวมถึงการจําหนายหุนกูและตั๋วเงินที่ผิดนัดชําระดวย
แผนการดําเนินงานป 2557
บริษัทจะยังคงฐานลูกคาที่เปนสินเชื่อธุรกิจ และ/หรือ ลูกคาบุคคลรายใหญโดยยึดแนวนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย และหลีกเลี่ยงธุรกิจที่มีความเสี่ยง และเพื่อเปนการควบคุมความเสี่ยงจะกระจายการปลอย
สินเชื่อไปในธุรกิจทุกๆ ดานที่เห็นวา มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิต และ/หรือ จําหนายสินคาประเภทอุปโภค / บริโภค และธุรกิจตางๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับสินคาอุปโภค/บริโภคดังกลาว
กลุมลูกคาเปาหมายในการปลอยสินเชื่อของบริษัท จะเปนธุรกิจขนาดกลางหรือเล็ก ซึ่งมีงบการเงิน
ที่แสดงฐานะที่ดีพอสมควร มีหลักประกัน และมีศักยภาพในการทําธุรกิจในอนาคต ซึ่งในกรณีเปนโครงการ
ใหม บริษัทจะมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) และจัดทําประมาณการงบกระแส
เงินสด กอนที่จะมีการตัดสินใจในการใหสินเชื่อ
ในป 2557 นี้ บริษัทยังคงใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับสินเชื่อสวนบุคคลที่ใหแกพนักงานของบริษัท
ตางๆ ที่ผูกูเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทนั้นๆ โดยผูกูประเภทนี้จะทํางานมีรายไดประจํา และ
ทํางานมาเปนระยะเวลาหนึ่งกับบริษัทตางๆ ที่มีฐานะการเงินที่นาเชื่อถือ มีผลประกอบการที่ดีพอสมควร หรือมี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี
จากปญหาการเมืองของประเทศที่รุมเรารัฐบาลรักษาการซึ่งมีอํานาจจัดการอยางจํากัด จนทําใหไม
สามารถจะบริหารบานเมืองไดตามปกติ ไดสงผลกระทบอยางมากตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งยัง
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ไมมีใครคาดเดาไดวาผลกระทบดังกลาวจะอยูอีกยาวนานแคไหน เนื่องจาก ณ ปจจุบันยังไมมีแนวทางการแกไข
ขอขัดแยงของประเทศได เศรษฐกิจของประเทศไดชะลอตัวมาชวงระยะเวลาหนึ่งจากการที่ภาครัฐไมสามารถ
เบิกจายหรือใชงบประมาณตางๆตามที่ไดเคยวางแผนไววาจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเอกชนก็ได
ชะลอหรือลดการลงทุนออกไปกอนและประชาชนทั่วไปซึ่งไมมีความมั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันไดลด
การบริโภคลง โดยบางสวนตองลดการบริโภคโดยปริยายจากการที่ไมมีกําลังทรัพยพอ ดังนั้นในภาพรวม
บรรยากาศการใชจายตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจึงไมมี ซึ่งทั้งหมดได
สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของลูกหนี้ได
จากปจจัยดังกลาวขางตนบริษัทจึงยังคงนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวังในการขยาย
สินเชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดอีกในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ โดยให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินทรัพยและสภาพคลองของสินทรัพยมากกวาการขยายตัวของสินทรัพย และมุงเนน
ลดขนาดของวงเงินการใหสินเชื่อตอรายลง ทั้งนี้ในสวนของสินเชื่อธุรกิจจะเนนการใหสินเชื่อระยะสั้น ทั้งการให
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะสั้นหนึ่งถึงสามป ดังนั้น ในสวนของสินเชื่อธุรกิจ ในป 2557 บริษัทจึง
ไมไดเนนเรื่องการขยายตัวของสินเชื่อในสวนนี้ แตตั้งเปาหมายสําคัญที่จะรักษาคุณภาพของลูกหนี้ปจจุบันให
เปนลูกหนี้ที่ดีตอไป และเพื่อเปนการรักษาฐานรายได บริษัทจึงเพิ่มความสําคัญในสวนของสินเชื่อสวนบุคคลที่
ใหแกพนักงานของบริษัทตางๆ ที่ผูกูเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทนั้นๆ
การใหบริการเปนผูแทนผูถือหุนกู
บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและให บริการเปน ผูแทนผูถือหุนกู ดูแลผูออกหุนกูใ ห
ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ทั้งนี้เปนการกระทําเพื่อประโยชนของ
ผูถือหุนกูทั้งปวง
การลงทุนในหลักทรัพยเพื่อบัญชีของบริษัท
นอกจากการใหบริการตางๆ ขางตน บริษัทยังลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทเองในหลักทรัพยประเภทตางๆ
ทั้งในตลาดแรก และ ตลาดรอง โดยหลักทรัพยที่บริษัทเลือกลงทุนจะเปนหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีสภาพ
คลอง และมีการวิเคราะหความเสี่ยงอยางรอบคอบ สําหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพยสามารถเปนไดทั้งบริษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และบริษัทที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย สวนประเภทของหลักทรัพยที่
ลงทุน ไดแก พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วแลกเงิน หุนกูเอกชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หุน
สามัญ เปนตน และยังมีการนําสภาพคลองสวนเกินไปลงทุนในตลาดซื้อคืนทั้งที่ดําเนินการโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย และที่มีคูธุรกรรมเปนธนาคารพาณิชย อีกดวย
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2.2 การตลาดและการแขงขัน
ภาวะธุรกิจเงินทุน ป 2556
บริษัทเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 2 แหงคือ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด
(มหาชน) และ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ จํากัด มีขนาดสินทรัพยรวมกันเทากับ 9,960 ลานบาท คิดเปนสินทรัพย
เฉลี่ยตอรายเทากับ 4,980 ลานบาท โดยมียอดเงินใหสินเชื่อสุทธิรวมกัน 4,551 ลานบาท หรือ 2,276 ลานบาทตอ
บริษัท และยอดเงินลงทุนสุทธิรวมกัน 3,672 ลานบาท หรือ 1,836 ลานบาทตอบริษัท
แนวโนมธุรกิจเงินทุนในป 2557
ในชวงทศวรรษที่ผานมา บริษัทเงินทุนมีการควบรวมกันและยกระดับขึ้นเปนธนาคารพาณิชยเต็ม
รูปแบบ และ ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย จนปจจุบันเหลือบริษัทเงินทุนเพียง 2 แหง โดยธุรกิจหลักของบริษัท
เงินทุน ตามยอดสุทธิที่แสดงในงบการเงิน เนนที่การใหสินเชื่อควบคูไปกับการลงทุนในหลักทรัพย โดยที่
สินเชื่อธุรกิจทั่วไป ยังคงเนนลูกคารายยอย และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนกลุมลูกคาที่สําคัญ ทางดาน
การระดมเงินฝาก บริษัทเงินทุนจะมีการแขงขันอยางตอเนื่องกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่สามารถ
เสนอขอไดเปรียบทางภาษีใหกับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึงการแขงขันกับธนาคาร
พาณิชยขนาดกลาง
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในป 2556
ในป 2556 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น มี ม ติ ล ดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย 2 ครั้ ง คื อ วั น ที่ 28
พฤษภาคม 2556 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งแตละครั้งลดลงรอยละ 0.25 ตอป โดยปจจุบันอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยูที่ระดับรอยละ 2.25 ตอป
อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ภาคเอกชน ในป 2556 มีการเคลื่อนไหวคอนขางผันผวนตลอดป โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2
ป ลดลงจากระดับ รอยละ 2.91 ตอป ในชวงเดือนมกราคม ลงมาอยูที่ระดับรอยละ 2.62 ตอป ในเดือนธันวาคม
สวนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป อยูที่ระดับรอยละ 3.59 ตอป ในเดือนมกราคม และเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับรอยละ 4.32 ตอป ในเดือนสิงหาคม กอนที่จะผันผวนจนปรับลดลงมาสูระดับรอยละ 3.98 ตอป ใน
เดือนธันวาคม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยโดยรวมมีการปรับลดลงเล็กนอยจากรอยละ 0.91
ตอป ในไตรมาสที่ 1 ไปอยูที่ระดับรอยละ 0.84 ตอป ในไตรมาสที่ 4 (ขอมูลลาสุดจากธนาคารแหงประเทศไทย)
แนวโนมอัตราดอกเบี้ยป 2557
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยไดประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยวามีแรง
กดดันจากเงินเฟออยูในระดับต่ํา ขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาที่คาดจากเหตุการณทางการเมือง
ตลอดจนผลกระทบตอการทยอยลดมาตรการ QE ซึ่งคณะกรรมนโยบายการเงินเห็นวายังมีความจําเปนตองดํารง
นโยบายการเงินแบบผอนคลายเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจตอไป ดังนั้น แนวโนมอัตราดอกเบี้ยในป
2557 จึงมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไมมากนัก
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อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนระยะสั้นมีแนวโนมเคลื่อนไหวตามทิศทางของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในสวนของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนระยะยาว มีโอกาส
เคลื่อนไหวในกรอบที่กวางกวา หากปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางมีนัยสําคัญ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
การจัดหาแหลงเงินทุน
การจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัทนอกจากเงินกองทุนของบริษัทแลว แหลงที่มาของเงินทุนสวน
ใหญจะอยูในรูปของการระดมเงินฝาก โดยการออกใบรับฝากเงินเพื่อรับฝากเงินจากประชาชนซึ่งมีทั้งแบบเผื่อ
เรียกไมกําหนดระยะเวลา และแบบฝากประจําอันมีระยะเวลากําหนดไว ดวยอัตราดอกเบี้ยซึ่งแตกตางกันไปตาม
อายุของใบรับฝากเงิน (บริษัทเริ่มมีการออกใบรับฝากเงินใหแกประชาชนทั่วไป ในเดือนสิงหาคม 2551)
ตารางแสดงแหลงที่มาของเงินทุน
แหลงเงินทุน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
จากประชาชน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
จากสถาบันการเงินในประเทศ
จากตางประเทศ
รวมเงินกูยืม และเงินรับฝาก
หนี้สินอื่น
รวมแหลงเงินทุนจากหนี้สิน
เงินกองทุน – สวนของผูถือหุน
รวมแหลงเงินทุน

2554

(หนวย : ลานบาท)
2555
2556

3,945.32
-01.72
3,947.04
216.52
4,163.56
1,826.63
5,990.19

3,879.60
-01.78
3,881.38
161.49
4,042.87
1,925.50
5,968.37

3,529.74
-00.27
3,530.01
129.83
3,659.84
1,899.46
5,559.30

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมและรับฝาก จํานวน 3,530.01
ลานบาท โดยมีสัดสวนเปนใบรับฝากเงินจากประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจํานวน 3,516.35 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 99.62 เงินกูยืมจากตั๋วสัญญาใชเงิน 13.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.38 โดยรวมเงินกูยืมและ
เงินรับฝากคิดเปนสัดสวนรอยละ 63.50 ของแหลงเงินทุนของบริษัท
สํ า หรั บ นโยบายการจั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น ในอนาคต บริ ษั ท มี น โยบายในการจั ด หาเงิ น ทุ น ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและความจําเปนในการใชเงิน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิ
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การจัดหาเงินทุน หรือใหกูยืมผานบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับผูบ ริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
บริษัทมีการจัดหาเงินทุน หรือใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูถือหุนราย
ใหญ ในป 2556 โดยเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจของบริษัท โดยรายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
และเกณฑตามสัญญาระหวางบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขปกติโดยทั่วไปใน
การทําธุรกิจของบริษัท (โปรดดูขอ 12 รายการระหวางกัน ในแบบ 56-1 นี้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
7 ของงบการเงินประกอบ)
ทั้งนี้ รายการคงคาง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 1,907.25 ลานบาท ของการจัดหาเงินทุน
และใหกูยืมผานบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
การจัดหาเงินทุน (การกูยืมและรับฝากเงิน)
- บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จํากัด (มหาชน)
862.50
- บริษัท ไอ ทาวเวอร จํากัด
644.00
- บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จํากัด
195.00
- บริษัท ไฮเทคเน็ทเวิรค จํากัด
41.00
- บริษัท บุญเอนก จํากัด
40.00
- บริษัท เจริญพรพลังงาน จํากัด
24.00
- บริษัท เอ็กซเซล-ลิงค จํากัด
18.65
- บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
16.00
- บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด อีเลคทริซิตี้ จํากัด
15.60
- บริษัท ดีเอเอส เซอรวิส จํากัด
10.45
- บริษัท รักษวารี จํากัด
8.51
- บริษัท แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
7.00
- บริษัท เทียร วัน เนทเวิรค จํากัด
5.33
- บริษัท เอนกบุญ จํากัด
4.88
- บริษัท บุญเอนกอนันต จํากัด
3.00
- บริษัท เอเอเอ โฮลดิ้ง จํากัด
2.71
- บริษัท บิสแอนดฟนด จํากัด
2.39
- บริษัท จิโรลา (ประเทศไทย) จํากัด
2.20
- บริษัท ธรรมวงศ จํากัด
1.53
- บริษัท พลังเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
1.30
- บริษัท แอล.เอ็ม.เท็ค จํากัด
0.70
- บริษัท ทัศนศิริ จํากัด
0.50
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ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมีรายการการใหกยู ืม (เงินใหสินเชื่อ) ผานบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน
บริษัทจะดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงใหเปนไปตามอัตราสวนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด คือ ไมต่ํากวารอยละ 8.0 โดยจะมีการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวังโดยการเนนฐานลูกคาที่มีคุณภาพดี เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตอบริษัทในอนาคตใหนอยที่สุด ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา บริษัทมี
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงจะอยูในระดับที่สูงกวาอัตราสวนที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอยาง
มากมาโดยตลอด โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง รอยละ 33.70
นโยบายบริหารสภาพคลอง
นโยบายการบริหารสภาพคลองของบริษัทมีนโยบายสํารองสภาพคลองไวอยางเพียงพอตอระดับ
ความเสี่ยงดานสภาพคลองในปจจุบัน โดยสวนใหญจะนําสภาพคลองไปลงทุนในหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญา
ขายคืนภาคเอกชนซึ่งเปนการใหกูยืมระหวางสถาบันการเงินที่มีตราสารหนี้ภาครัฐเปนหลักประกันเต็มจํานวน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในอัตรารอยละ 34.73 ของยอดเงินกูยืม
และเงินรับฝากตามงบการเงินของบริษัท
การบริหารสภาพคลองในแตละวัน อยูในความดูแลของฝายจัดการเงิน ซึ่งจะดูแลแหลงเงินทุนและ
การลงทุน ตามประมาณการกระแสเงินสดในแตละวันของบริษัท ฝายจัดการเงินจะรับผิดชอบดูแลใหสภาพ
คลองของบริษัทเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และใหสอดคลองกับ
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการกําหนดใหบริษัทเงินทุนดํารงสินทรัพยสภาพคลอง โดยสามารถสรุป
ไดดังนี้


ใหบริษัทเงินทุนดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวารอยละ 6 ของ ยอดรวมเงินรับฝาก และ
เงินที่ไดจากการกูยืมหรือเงินที่ไดรับจากประชาชนทุกประเภท



สินทรัพยสภาพคลองประกอบดวย เงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไมต่ํากวา
รอยละ 0.5 เงินฝากประจําที่ธนาคารแหงประเทศไทย หลักทรัพย หรือตราสารตามที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดซึ่งปราศจากภาระผูกพัน และเงินฝาก เงินใหกูยืมเผื่อเรียก หรือบัตร
เงินฝากกับธนาคารที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งปราศจากภาระผูกพันไมเกินรอยละ 1

นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดทําแผนฉุกเฉินเพื่อการบริหารสภาพคลองในยามวิกฤติ (Contingency
Plan) ซึ่งรวมถึงแนววิธีปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินดังกลาว โดยจะมีการทบทวนแผนฉุกเฉินเปนประจําทุกป
เพื่อเตรียมความพรอมและสภาพคลองใหเพียงพอหากเกิดภาวะวิกฤติดานสภาพคลอง
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3. ปจจัยความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายความถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ และการปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอรายได และ/หรือเงินกองทุนของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง จึงดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ดานกลยุทธดวยความระมัดระวัง เพื่อลดหรือพยายามควบคุมความเสี่ยงดังกลาวใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
สามารถสรุปออกเปนประเด็นสําคัญได ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่มีความเขาใจในภาพรวมของเศรษฐกิจ
และสภาพการแขงขันของตลาดในปจจุบัน เปนผูกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงวางแผน
กลยุทธและบริหารจัดการองคกร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงของบริษัทในชุดปจจุบัน ถือไดวา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน เปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ ประสบการณการทํางานที่หลากหลาย มีกรรมการ
อิสระเพื่อขยายมุมมองในการดําเนินธุรกิจในภาพรวม มีกรรมการตรวจสอบที่จะชวยตรวจสอบการบริหารงานให
มีความรอบคอบเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะทําการชวยกลั่นกรองคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของบุคคลที่จะเขารับตําแหนงผูบริหารระดับสูงอีกดวย
1.2 การวางแผนกลยุทธและการดําเนินงาน
บริษัทกําหนดใหมีการกําหนดแผนกลยุทธและวางแผนการดําเนินงานโดยผูบริหารแตละฝาย
มีการระบุปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดใหมี
แผนกลยุทธและแผนธุรกิจในชวงระยะเวลา 3 ป และดําเนินการทบทวนแผนอยางสม่ําเสมออยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทํา
แผนฉุกเฉินตางๆรองรับภาวะวิกฤตตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางตอเนื่องและรับมือกับ
ภาวะวิกฤตไดเปนอยางดี เชน แผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan) แผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) และแผนฉุกเฉินสภาพคลอง (Liquidity Contingency Plan)
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1.3 ความเสี่ยงเรื่องความพอเพียงของเงินกองทุน
บริ ษั ท มี ก ารบริ ห ารเงิ น กองทุ น โดยการให สิ น เชื่ อ และการลงทุ น อย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหความเสี่ยงดานความพอเพียงของการดํารงเงินกองทุนอยูในระดับต่ํา ซึ่งที่ผานมา บริษัท
ดํารงอัตราสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงสูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดมาโดยตลอด
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกองทุนตามกฎหมาย 1,173.14 ลานบาท เทากับรอยละ 33.70 ของ
สินทรัพยเสี่ยงและภาระผูกพัน (Risk Weighted Assets) ที่มีจํานวน 3,481.06 ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราขั้นต่ําซึ่งกําหนดไวโดยธนาคารแหงประเทศไทยที่รอยละ 8 พบวาบริษัทมีปจจัยเสี่ยงในเรื่องของการดํารง
เงินกองทุนนอยมาก และยังมีศักยภาพเพียงพอในการขยายสินเชื่อและการลงทุนที่อาจมีขึ้นในอนาคตไดอีกมาก
1.4 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจภายใตการควบคุมของหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัทดําเนินธุรกิจประเภทบริษัทเงินทุนและมีสถานะเปนสถาบันการเงิน โดยประกอบธุรกิจ
ภายใตก ารควบคุ มดู แ ลของธนาคารแห ง ประเทศไทย ขณะเดีย วกั น บริ ษั ท เป น บริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในขอบังคับและหลักเกณฑในการ
กํากับดูแลตางๆ ของหนวยงานดังกลาว หากไมมีความยืดหยุนและไมสอดคลองกับสภาวการณในขณะนั้น อาจ
มีผลกระทบตอเปาหมาย ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแขงขันของบริษัท
อยางไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนและสอดคลองกับสภาวการณ บริษัท
เชื่อมั่นวาความเสี่ยงนี้จะถูกบริหารไดอยางเหมาะสม
1.5 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขัน
สําหรับภาวะการแขงขันในป 2556 ยังมีความรุนแรงอยางตอเนื่อง เนื่องจากธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญหลายแหงไดมุงเปาในการใหบริการแกกลุมลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
กลุมลูกคาดังกลาวเปนกลุมเปาหมายของบริษัทเชนกัน ธนาคารพาณิชยดังกลาวมีขอไดเปรียบเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ชองทางใหบริการที่ครอบคลุม ผลิตภัณฑที่หลากหลาย ขั้นตอนและเงื่อนไขการ
อนุมัติสินเชื่อที่กระชับ ยืดหยุนและมีความรวดเร็วมากขึ้นกวาหลักปฏิบัติเดิมที่ทําอยู รวมถึงการลงทุนในสื่อ
ประชาสัมพันธที่เขาถึงกลุมลูกคา นอกจากนี้ การระดมเงินฝากก็มีการแขงขันทั้งจากธนาคารพาณิชย ธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ และบริษัทจัดการกองทุน ที่ไดเสนอผลิตภัณฑทางการเงินหลากหลายรูปแบบ ทําใหบริษัทตอง
เผชิญกับภาวะการแขงขันที่รุนแรง
อยางไรก็ตาม สินเชื่อสวนบุคคลรายยอยที่ใหแกพนักงานของบริษัทที่มีการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ บริษัทยังสามารถแขงขันได และประสบความสําเร็จดวยดีจากประสบการณของบริษัทที่อยูใน
ธุรกิจนี้มายาวนาน มีความสัมพันธอันดีกับลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจ
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2.

ความเสี่ยงดานเครดิต

ความเสี่ยงดานเครดิต หมายความถึงโอกาสที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ใหไวกับ
บริษัทได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดหรือเงินกองทุน ในการบริหารความเสี่ยงดังกลาวของบริษัท
เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินเชื่อมากกวาการ
ขยายตัว รวมถึงการกระจายตัวไปในภาคอุตสาหกรรมตางๆ บริษัทมีการประเมินและวิเคราะหลูกคาแตละราย
อยางรอบคอบและถี่ถวน โดยจะประเมินความเสี่ยงจากขอมูลตางๆ เชน วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อ ลักษณะ
ธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม จุดแข็ง/จุดออนของลูกคา ผลการดําเนินงาน ความมั่นคงของฐานะการเงิน คุณภาพ
ของสินทรัพย กระแสเงิ นสด และประเภทและมู ลคาหลัก ประกัน โดยจะมีการประเมินสถานะลูก คาอยาง
ตอเนื่อง
2.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อ
บริษัทใหสินเชื่อในภาคธุรกิจตางๆ ที่หลากหลาย และมีการกําหนดสัดสวนการกระจุกตัวของ
สินเชื่อ เพื่อไมใหเกิดการกระจุกตัวของสินเชื่อในธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ซึ่งทําใหลดความ
เสี่ยงในกรณีที่บริษัทในธุรกิจประเภทนั้นประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจพรอมๆ กัน โดยในป 2556 บริษัทมี
สัดสวนเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
- อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
- การสาธารณูปโภคและบริการ
- ขนสงและคลังสินคา
- สินเชื่อสวนบุคคลรายยอย
- อื่นๆ
รวม

ลานบาท
211.16
181.16
169.12
63.09
1,269.01
290.31
2,183.85*

สัดสวน (%)
9.67
8.30
7.74
2.89
58.11
13.29
100.00

* ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ
นอกจากนี้ เงินใหสินเชื่อแกสินเชื่อธุรกิจแตละรายมีจํานวนไมสูงนัก โดยเงินใหสินเชื่อธุรกิจ
สูงสุด 10 รายแรก จํานวน 641.82 ลานบาท มีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 29.39 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด
2,183.85 ลานบาท โดยไมมีสินเชื่อรายใดมีสัดสวนเกินกวารอยละ 5 ของเงินใหสินเชื่อทั้งหมด ในขณะเดียวกัน
สินเชื่อสวนบุคคลรายยอย เปนสินเชื่อที่ใหแกพนักงานของบริษัทที่มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีมูลคาตอ
สัญญาไมสูง มีจํานวนลูกคามาก และเปนพนักงานของบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหเปนการกระจาย
ความเสี่ยงที่ดี
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2.2 ความเสี่ยงจากเงินใหกูยืมและสินเชื่อดอยคุณภาพ
สินเชื่อดอยคุณภาพหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ไดแก สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย
และสงสัยจะสูญ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อดอยคุณภาพเหลานี้จะมีผลกระทบตอรายไดและตอเงินกองทุนของ
บริษัท
บริษัทใหความสําคัญในการควบคุมคุณภาพของสินเชื่อดวยการใหสินเชื่ออยางระมัดระวัง
โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสิ น เชื่ อ มากกว า ปริ ม าณสิ น เชื่ อ และในกรณี ที่ เ ป น ไปได จ ะทํ า การขอ
หลักประกันจากลูกคา เพื่อรองรับความเสียหายจากสินเชื่อดอยคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แมวาบริษัทจะใชความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่ออยางเต็มที่แลว แตก็ยังคงมีความเสี่ยง
จากเงินใหกูยืมอยูในระดับหนึ่ง ซึ่งสวนใหญลูกคาไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก เปนผลทําใหลูกหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด บริษัทไดพยายามแกไขปญหารวมกับลูกหนี้โดยทําการปรับโครงสรางหนี้อยาง
ตอเนื่องในรูปแบบตางๆ ที่จะทําใหบริษัทเกิดความสูญเสียนอยที่สุด และลูกหนี้ยังคงดําเนินธุรกิจตอไปได
อยางไรก็ตามในป 2556 บริษัทไดเลื่อนการจัดชั้นลูกหนี้รายใหญรายหนึ่งไปเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพ (แตไม
สงผลกระทบตอการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัท เนื่องจากลูกหนี้รายดังกลาวไดมีการกันสํารองเต็มจํานวนแลว
ตั้งแตป 2550) ผลดังกลาวทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 524.05 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 19.90 ของเงินใหกูยืมและเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน 2,633.85 ลานบาท (เทียบกับสิ้นป 2555 มี
จํานวน 439.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.00)
สินเชื่อจัดชั้น
- จัดชั้นปกติ
- จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
- จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
- จัดชั้นสงสัย
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวมสินเชื่อจัดชั้น

ลานบาท
1,478.41
181.38
84.32
99.79
339.95
2,183.85

สําหรับจํานวนเงินสํารองเพื่อรองรับสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ สิ้นป 2556 บริษัทไดมีการกัน
สํารองสําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพจํานวน 560.01 ลานบาท สูงกวาสํารองตามเกณฑขั้นต่ําของธนาคารแหง
ประเทศไทยที่มีจํานวน 253.31 ลานบาท อยูถึง 396.70 ลานบาท หรือ มีการกันสํารองจํานวน 2.21 เทาของ
สํารองตามเกณฑขั้นต่ํา จึงคาดวา จะมีสํารองเพียงพอในการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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2.3 ความเสี่ยงจากการดอยคาของหลักประกัน
ปจจุบันบริษัทมีหลักประกันทั้งประเภทอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาของ
หลักประกันเหลานี้จะขึ้นอยูกับสภาพการณทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้หากเศรษฐกิจตกต่ําหรืออยูในชวงภาวะถดถอย
มูลคาของหลักประกันอาจจะปรับลดลงและเปนผลทําใหบริษัทตองปรับเพิ่มเงินสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับสินเชื่อดอยคุณภาพ รวมถึงจํานวนเงินที่บริษัทควรไดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายซึ่งไดจาก
การรับชําระหนี้ลดลง อันจะกระทบตอการดําเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทได อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการ
ประเมิ น ราคาของหลั ก ประกั น ดั ง กล า วให เ ป น ป จ จุ บั น อย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ท ราบมู ล ค า ที่ แ ท จ ริ ง ของ
หลักประกัน รวมถึงสามารถนําไปกําหนดกลยุทธใหการดําเนินงานสอดคลองกับความเสี่ยงดานสินเชื่อที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.4 ความเสี่ยงดานเครดิตของเงินลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งสิ้น 2,872.94 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป
กอนหนา 412.67 ลานบาท ประกอบดวยพันธบัตรภาครัฐ 591.26 ลานบาท และหุนกูภาคเอกชน 2,281.68 ลาน
บาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดของบริษัท เปนเงินลงทุนเผื่อขาย ถือไดวามีอันดับความนาเชื่อถือในเกณฑ
สูง อันดับเครดิตเฉลี่ยอยูที่ “A” ซึ่งเปนระดับสูงกวาระดับขั้นต่ําที่ลงทุนได (Investment Grade) และมีสภาพ
คลองในการซื้อขายมากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวในภาคธุรกิจและวันครบกําหนดดวย สําหรับ
หุนกูดอยคุณภาพบริษัทไดกันเงินสํารองหรือตัดผลขาดทุนจากการดอยคานั้นออกจากบัญชีแลว (บริษัทไดกัน
เงินสํารองการดอยคาเต็มจํานวน 1.27 ลานบาท ตั้งแตป 2555 สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดทั้งหมด) ปจจุบันพอรตเงินลงทุนของบริษัทยังไมมีแนวโนมที่จะกลายเปนสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น
ในอนาคตอันใกล
บริษัทมีกรอบการลงทุน คือ เปนไปตามระดับอํานาจอนุมั ติของบริษัท และกฎเกณฑของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยง
และในกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ มเติมในตราสารหนี้ที่ไดรับอนุมัติวงเงินแลว จะมีการพิจารณาสถานะลาสุด ณ
ขณะนั้นของผูออกตราสารหนี้ทุกครั้ง ทั้งในดานฐานะการเงินและอันดับเครดิต ถึงแมจะยังอยูในชวงเวลาที่วงเงิน
ไดรับอนุมัติใหลงทุนไดอยูก็ตาม รวมถึงมีการทบทวนวงเงินลงทุนในตราสารหนี้เปนประจําทุกป

3.

ความเสี่ยงดานตลาด

ความเสี่ ย งด านตลาด คื อ ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงมู ลค าของตราสารทางการเงิ น
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ ใ นตลาดการเงิ น เช น การเคลื่ อ นไหวของอั ต ราดอกเบี้ ย อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลตางประเทศ และราคาของตราสาร ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดหรือเงินกองทุน
ของบริษัท
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3.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิและ
มูลคาทางเศรษฐกิจของบริษัทเปนอยางมาก เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญของบริษัทซึ่งเปนสถาบัน
การเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินประเภทที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ย ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แตละครั้งจะมีผลกระทบตอรายได และตนทุนทางการเงินของบริษัท บริษัทไดมีการติดตามแนวโนมและ
ภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอยางใกลชิด โดยการประเมินผลกระทบจากความออนไหวและความผัน
ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย เพื่ อ บริ ห ารระดั บอั ต ราดอกเบี้ ย ทั้ง เงิ น กู ยื ม และเงิ น รั บ ฝาก รวมถึ ง โครงสร า งของ
สินทรัพยและหนี้สินใหเหมาะสมกับภาวะการณในขณะนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดวยการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมสวนใหญเปนแบบลอยตัว
3.2 ความเสี่ยงดานราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของทั้ง
ตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอผลประกอบการและเงินกองทุนของบริษัท ในเชิง
คุณภาพ บริษัทไดมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ และเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีพื้นฐานดี
บริษัทมีการควบคุม Duration ของตราสารหนี้ เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางอัตราผลตอบแทน
ของบริษัทและความเสี่ยงดานราคา ทําใหบริษัทสามารถปรับเงินลงทุนใหสอดคลองกับระดับอัตราผลตอบแทน
ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไดเปนอยางดี สําหรับตราสารทุน บริษัทยังคงยึดมั่นในการลงทุนอยางระมัดระวัง
สวนใหญเปนการลงทุนในตราสารทุนประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ
เปนรายไตรมาส และราคาตลาดมีความผันผวนต่ํา นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามระดับราคาและปจจัยพื้นฐาน
ของเงินลงทุนแตละรายการโดยสม่ําเสมอ
บริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด โดยใชเครื่องมือทางสถิติที่เรียกวา Value
at Risk (VaR) ในการประเมินความเสี่ยงดานตลาด โดย VaR คือ มูลคาสูงสุดที่บริษัทมีโอกาสจะไดรับความ
เสียหาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตลาด ภายใตระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99 ในชวงระยะเวลาถือครอง
1 วัน รวมถึงมีการทดสอบระดับความเชื่อมั่นของแบบจําลอง (Back Testing) และการทําแบบจําลองผลกระทบ
ภายใตภาวะวิกฤต (Stress Testing) ตามแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และมีการนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกเดือน
อนึ่ง แมวาบริษัทยังคงไมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สิน
อยางมีนัยสําคัญ และยังคงยึดหลักระมัดระวังในการประกอบธุรกิจ ไมแขงขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย แตดวย
ปจจัยภายนอกที่นอกเหนือจากการบริหารและการคาดการณ เชน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ การลดขนาด
ปริมาณเงินของมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณทางการเงิน (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อาจเปนแรง
กดดันตออัตราดอกเบี้ยในประเทศและระดับราคา โดยอาจทําใหบริษัทยังมีแนวโนมความเสี่ยงดานตลาดอยู
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4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทอาจไมสามารถชําระภาระผูกพันได เนื่องจากไม
สามารถเปลี่ยนสินทรัพยใหเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอภายในระยะเวลาที่กําหนดและมี
ตนทุนที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได
บริษัททําการบริห ารความเสี่ ย งด านสภาพคล องอยางสม่ํ าเสมอ โดยการทบทวน ติดตามและ
ประเมินวิเคราะหสถานการณสภาพคลองอยางใกลชิดผานเครื่องมือตางๆในการจัดสรรเงิน และรายงานฐานะ
ทางการเงินประจําวัน และนําเสนอตอกรรมการผูจัดการทุกวัน และมีคณะกรรมการบริหารทรัพยสินและหนี้สิน
ซึ่งมีการประชุมทุกเดือนเพื่อพิจารณาถึงสภาพคลองของบริษัท และกรณีหากเกิดสถานการณฉุกเฉิน บริษัทได
จัดเตรียมแผนฉุกเฉินสภาพคลองและแนววิธีปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินดังกลาว รวมถึงทําการ
ทดสอบกรณีมีผูฝากเงินมาถอนเงินฝากจํานวนมาก
บริษัทมีส ถานะสภาพคลอ งซึ่ง พิจ ารณาจากสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สิน ทางการเงิน ตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบงตามระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา เปนดังนี้
สินทรัพยทางการเงิน
- รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
- เงินลงทุนสุทธิ
- เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
รวมสินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
- เงินรับฝาก
- ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

ไมเกิน 1 ป

เกินกวา 1 ป

620.2
1,579.7
454.0
2,653.9

1,693.4
1,732.4
3,425.8

3,514.6
13.7
3,528.3

1.8
1.8

หมายเหตุ : ไมรวมหนี้ไมกอใหเกิดรายได
ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา บริษัทมีความเสี่ยงจากการไมสอดคลองกันของสินทรัพยและหนี้สิน
ระยะสั้นทางการเงินตามอายุสัญญา (Maturity Mismatch) โดยแหลงเงินทุนสวนใหญเปนเงินกูยืมและเงินรับ
ฝากอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งเปนลักษณะปกติของการรับฝากเงิน อยางไรก็ดี ผูฝากเงินสวนใหญของบริษัทเมื่อครบ
กําหนดจะมีการฝากตอไป (Rollover) ทําใหความเสี่ยงดานสภาพคลองที่เกิดจากอายุของสัญญาดานสินทรัพย
และหนี้สินไมสอดคลองกัน จึงอยูในระดับที่บริหารได นอกจากนี้เงินลงทุนสวนใหญเปนหลักทรัพยที่อยูใน
ความตองการของตลาดซึ่งมีตลาดรองในการซื้อขาย อีกทั้งสามารถใชวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นเมื่อ
บริษัทเกิดความตองการใชเงินอยางฉุกเฉิน ทําใหพรอมรองรับปญหาวิกฤตดานสภาพคลองได โดยหากพิจารณา
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สินทรัพยสภาพคลองและเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด มีจํานวนมากกวา 3,900 ลานบาท ซึ่งเกินกวา
จํานวนเงินฝากและเงินกูยืมที่รับฝากจากประชาชน
ระหวางป 2556 บริษัทยังคงดํารงสินทรัพยสภาพคลองจํานวนมาก ตามนโยบายของบริษัทที่ให
ความสําคัญกับสภาพคลองและคุณภาพของบริษัทมากกวาการขยายตัว โดยตลอดทั้งป บริษัทมีอัตราสวน
สินทรัพยสภาพคลองสูงกวาอัตราขั้นต่ําตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดไวที่รอยละ 6 ของเงิน
รับฝากและเงินกูยืม โดยมีอัตราสวนระหวาง 30.57 ถึง 47.83 หรือ โดยเฉลี่ยทั้งปอยูที่รอยละ 37.04
โดยในชวงที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญกับสภาพคลองเปนอยางมาก โดยบริษัทคงระดับจํานวน
สินทรัพยสภาพคลองในระดับสูงมาโดยตลอด รวมถึงสภาพคลองสวนเกิน บริษัทก็ไดนําไปลงทุนในเงินลงทุน
ที่มีคุณภาพดีและมีตลาดรองในการซื้อขาย สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที รวมถึงการมีวงเงินสํารองกับ
สถาบันการเงินอื่น เพื่อเปนแหลงเงินทุนเสริมในการรองรับปญหาสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบการ
ลดวงเงินคุมครองเงินฝาก
ตลอดป 2556 บริษัทมีการจัดทําแบบจําลองเหตุการณผลกระทบของการลดวงเงินคุมครองเงินฝาก
ผาน DPA Stress Test อยูเปนระยะ ซึ่งการทดสอบใหผลออกมาเปนที่นาพอใจ คือ บริษัทมีสภาพคลองเพียง
พอที่จะรองรับผลกระทบจากการถอนเงินฝากสวนที่เกินกวา 50 ลานบาทของผูฝากแตละราย รวมถึงไดมีการ
ทดสอบผลกระทบจากการลดวงเงินคุมครองเงินฝากเหลือ 1 ลานบาทตอรายตอสถาบันการเงิน ซึ่งหมายถึง
บริษัทมีความสามารถที่จะดําเนินการเสริมสภาพคลองเพียงพอที่จะรองรับการถอนเงินฝากไดในแทบทุกกรณี

5.

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอของกระบวนการดําเนินงานภายใน บุคลากร ระบบงาน เหตุการณภายนอกที่ไมคาดคิด และความเสี่ยง
ดานคดีความกฎหมาย ที่อาจสงผลเสียหายตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัท
บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการอยางมาก นโยบายการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทยึ ดหลั กระมั ดระวั ง ธุ รกรรมของบริษั ทไมซับซอน บุ คลากร มี การแบงแยกอํ านาจหน าที่ ในการ
ปฏิบัติงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน บริษัทมีการควบคุมภายในที่รัดกุม มีการแบงแยกหนาที่เพื่อสอบยัน
การปฏิบัติงาน ระบบขอมูลและการรายงานมีความถูกตองเชื่อถือได ในระยะที่ผานมา การปฏิบัติงานไมพบวา
บริษัทมีความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต แตมีขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานบางประการที่ไมเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด อยางไรก็ตามบริษัทไดทําการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว โดยมิไดเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ และได
กําชับใหเจาหนาที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทําการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในเพื่อมิใหเกิดเหตุการณขึ้นอีก บริษัทยังคงใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความ
สูญเสียจากการปฏิ บัติงานและปรั บปรุ งกระบวนการวิธีการปฏิ บัติงานอยูเสมอ ตลอดจนปรั บปรุ งคูมือการ
ปฏิบัติงานในฝายตางๆ ใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และคํานึงถึงโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดในการ
ทํางาน โดยมีระบบการเก็บขอมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแตยังไมเกิดความ
24

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

เสียหาย อันเนื่องมาจากสามารถปองกันไดทันเหตุการณ (Near-misses) โดยใหแตละสวนงานบันทึกขอมูล เปน
รายเดือน รวมถึงมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน โดยจัดทําแผนดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business
Continuity Plan) เพื่อควบคุมมิใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น ตอเนื่อง เกิดผล
การดําเนินงานที่ดีและเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท
ดานการบริหารจัดการ
บริษัทมีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและประสบการณสูง มีความเขาใจในการดําเนินธุรกิจ การ
ทําธุรกรรม และการปฏิบัติงานเปนอยางดี บุคลากรสวนใหญเปนพนักงานที่ทํางานกับบริษัทมาเปนเวลานาน มี
ประสบการณ แ ละคุ น เคยกั บ งานในความรั บ ผิ ด ชอบเป น อย า งดี และมี น โยบายที่ จ ะถ า ยทอดความรู แ ละ
ประสบการณรวมถึงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหผูบริหารระดับกลางมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การที่ไมสามารถบริหารจัดการไดอยางตอเนื่อง บริษัทมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานและสายการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน กําหนดใหมีระบบกํากับดูแลที่เขมงวด ฝายตรวจสอบมีอิสระในการตรวจสอบโดยขึ้นตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเปนกรรมการอิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิในดานการควบคุม
ภายในและดานการเงินโดยตรง จึงทําใหการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการโดยรวม ทั้งในดานความเสี่ยง
เชิงกลยุทธและดานการดําเนินงานภายในองคกร เปนไปอยางอิสระและโปรงใส และใหความสําคัญกับหลักธรร
มาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ดานบุคลากร
บริษัทเปนองคกรสถาบันการเงินขนาดเล็ก มีพนักงานจํานวนไมมาก การจัดการบุคลากรไมยุงยาก
ซับซอน มีระเบียบและวิธีปฏิบัติงานไวชัดเจน มีการเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากร ทํา
ใหประเมินไดวาไมมีปจจัยเสี่ยงจากภายในองคกรเองที่เปนสาระสําคัญ การจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรเปน
สิ่งสําคัญ เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาศักยภาพในการรองรับการแขงขันและรับมือกับสภาพแวดลอมของธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ าหรั บความเสี่ ยงด านเทคโนโลยี สารสนเทศ กล าวได ว าในป จจุ บั นเทคโนโลยี สารสนเทศมี
ความสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท และถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน ซึ่งทางฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบตอ
การทํางานของพนักงานโดยตรง จึงไดมีการดูแลและพัฒนาระบบงานอยางสม่ําเสมอ การปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ รวมถึงการจัดทําแผนฉุกเฉินดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้ง
การจัดเตรียมขอมูลสํารองและเครื่องคอมพิวเตอรสํารอง ในกรณีเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน บริษัทสามารถติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรสํารองพรอมระบบงาน เพื่อบริษัทสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ณ ที่ตั้งศูนยสํารองการ
ปฏิบัติงาน
25

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

6.

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

จากขอมูลการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัทเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 พบวาบริษัทมี
ผูถือหุนรายใหญที่ถือหุนจํานวนสูงสุด 10.21 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 5.11 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท จึงไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือไมมีอิทธิพลในการตัดสินใจใดๆ
ของบริษัทแตอยางใด นอกจากนี้ ยังไมมีความเสี่ยงจากการที่หุนของบริษัทจะมี Free float ต่ํากวาเกณฑที่
กําหนด กลาวคือบริษัทมีผูถือหุนรายยอยจํานวน 1,757 ราย โดยถือหุนคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 89.21
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยถาวร
รายละเอียดของสินทรัพยถาวรที่สําคัญ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
รายการ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ
- ที่ดิน
- อาคาร
- ทรัพยสินติดตั้ง
- ยานพาหนะ
- เฟอรนิเจอร
- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
รวม
สินทรัพยไมมตี ัวตน
- ซอฟทแวร

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
(บาท)

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1,548,000
216,396
22
2,434,673
903
194,361
4,394,355

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

66,031

เปนเจาของ

ไมมี

พื้นที่สํานักงานและสาระสําคัญของสัญญาเชาของบริษัท
สถานที่เชา
สํานักงานใหญ

พื้นที่ (ตร.ม.) มูลคาตามบัญชี (บาท)
1,299

-

คาเชาและคาบริการตอเดือน
อายุสัญญาคงเหลือ ภาระผูกพัน
(บาท)
636,510
11 เดือน
ไมมี

4.2 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ
นโยบายการจัดชั้นสินทรัพยและนโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทมีนโยบายการจัดชัน้ สินทรัพยตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งกลาวโดยสรุปดังนี้
1. สินทรัพยจัดชัน้ สูญ - สิทธิเรียกรอง ซึ่งคาดวาไมมีทางทีจ่ ะไดรับชําระหนี้ได หรือสินทรัพยที่ไม
มีราคา หรือสวนสูญเสียที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้
2. สินทรัพยจดั ชัน้ สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบีย้ เปนระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
3. สินทรัพยจัดชัน้ สงสัย - ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาเกินกวา 6 เดือน
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4. สินทรัพยจัดชัน้ ต่ํากวามาตรฐาน - ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเปนระยะเวลาเกินกวา 3
เดือน
5. สินทรัพยจัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษ (ควรระวังเปนพิเศษ) - ลูกหนี้ที่คางชําระเงินตนหรือดอกเบีย้
เปนระยะเวลาเกินกวา 1 เดือน
6. สินทรัพยจัดชัน้ ปกติ - ไมผิดนัดชําระหนี้
นอกจากนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจจัดชั้นลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เปนสินทรัพยจัดชั้นเพิ่มเติมจากเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดไว
บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองในอัตรารอยละที่ตองตั้งสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศ
ไทยที่ประกาศใชตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2551 ซึ่งรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศฉบับ
ที่ 39 (IAS 39) ดังนี้
1. สินทรัพยจัดชัน้ สูญใหตัดออกจากบัญชี
2. สินทรัพยจัดชัน้ สงสัยจะสูญใหกนั เงินสํารองในอัตรารอยละ 100
3. สินทรัพยจัดชัน้ สงสัยใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100
4. สินทรัพยจัดชัน้ ต่ํากวามาตรฐานใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100
5. สินทรัพยจัดชัน้ กลาวถึงเปนพิเศษใหกนั เงินสํารองในอัตรารอยละ 2
6. สินทรัพยจัดชัน้ ปกติใหกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 1
ทั้งนี้ การกันเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหสถาบันการเงินกัน
สํารองสําหรับสวนตางระหวางยอดหนี้คงคางตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
ลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน ซึ่งบริษัทไดถือ
ปฏิบัติโดยใชวิธีการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้ หรือ มูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
สําหรับหลักประกันที่สามารถนํามาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง
บริษัทไดถือปฏิบัติตามตารางสรุปประเภทของหลักประกันและมูลคาของหลักประกันที่สามารถนํามาหักออก
จากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารองตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
สวนสินทรัพยจัดชั้นปกติ บริษัทเลือกที่จะไมนํามูลคาหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้กอนการกันเงินสํารองของบริษัท
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ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการกันเงินสํารองสําหรับหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดครบถวนแลว ทั้งนี้ บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงกวาหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
จํานวน 306.71 ลานบาท
นโยบายการระงับรับรูรายได
บริษัทมีนโยบายในการระงับรับรูรายไดตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย โดยบริษัทจะระงับ
การรับรูรายไดสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระนานเกิน 3 เดือน และจะยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกบัญชี
เปนรายไดแลวออกจากบัญชีทั้งหมดสําหรับลูกหนี้ที่หยุดรับรูรายได และบริษัทจะจัดชั้นลูกหนี้ดังกลาวเปน
ลูกหนี้จัดชั้นที่ตองพิจารณาการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญตอไป

4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
 ลงทุนในหลักทรัพย เชน ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรือ หนวยลงทุน เพื่อสรางผลกําไรใหกับ
องคกรภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
 ตั ด สิ นใจลงทุน โดยพิจารณาภาพรวมขององค ก รในด านสภาพคลอง ระดั บตน ทุน และการ
กระจายตัวของสินทรัพย
 ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑดานการลงทุนขององคกรและของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
1. กําหนดระดับอํานาจอนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพยตามระดับความเสี่ยงและขนาดวงเงิน โดย
หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ วงเงินที่มีขนาดใหญ จะตองไดรับการอนุมัติโดยผูมีอํานาจระดับที่สูงกวา
วงเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา และ/หรือ วงเงินขนาดเล็ก ทั้งนี้ผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินลงทุนไดแก คณะกรรมการ
บริษัท คณะเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการลงทุน และกรรมการผูจัดการ ตามลําดับ
2. บรรจุการรายงานสถานะการลงทุนเปนวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุก
ระดับ เพื่อใหผูมีอํานาจอนุมัติไดทราบสถานะการลงทุนลาสุดอยางถูกตองตรงกัน และเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก ผูมีอํานาจอนุมัติระดับตางๆ อยางตอเนื่องและใกลชิด
3. ทบทวนวงเงินลงทุนโดยผูมีอํานาจอนุมติวงเงินนั้นๆ ทุกหนึ่งป โดยเนนการประเมินสถานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน รวมถึงประเด็นสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูออกหลักทรัพย การทบทวนวงเงินนั้น
นอกจากจะใชรายงานประจําปและงบการเงินของผูออกหลักทรัพยเปนขอมูลสําคัญแลว ยังนําบทวิเคราะห
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สภาวะเศรษฐกิ จ ระดั บ มหภาค ระดั บ อุ ต สาหรรม และระดั บ รายบริ ษั ท ที่ จั ด ทํ า โดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย แ ละ
สํานักวิจัยตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อใหบริษัทสามารถประเมิน
ความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงไดอยางเปนปจจุบัน
นโยบายการตัง้ สํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
3 สรุปนโยบาย การบัญชีที่สําคัญ ขอ 3.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย ทั้งนี้ มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย ปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรายการขอพิพาททางกฎหมายที่มีสาระสําคัญ มีผลกระทบดานลบตอ
ทรัพยสินของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน 1 รายการ คือ บริษัทเปนโจทกฟองรอง
จําเลย มีรายละเอียดขอพิพาทดังตอไปนี้
อันดับ

รายชื่อจําเลย

1

นายธนกร หรือ
จิระชัยพัญช กิจล่าํ ลือกุล

เขตอํานาจ ทุนทรัพย
ศาล
(ลานบาท)

วันที่ฟอง

จังหวัด
นครปฐม

14 มิ.ย. 56 กูยืม, จํานอง, อยูในระหวางไกล
ค้ําประกัน เกลี่ยขอพิพาทและ
สืบพยาน หรือ
ประนีประนอม
ยอมความตอศาล

135.95

มูลหนี้

ขั้นตอน
การดําเนินคดี

ความเห็นของผูบ ริหาร
ถึงผลกระทบตอบริษัท
บริษัทคาดวาจะชนะคดี
แ ล ะ สา ม า ร ถ บั งคั บ
หลักประกันกับลูกหนี้
ได อยางไรก็ตามลูกหนี้
ร า ย นี้ บ ริ ษั ท ไ ด ตั้ ง
สํารองฯ ไวเต็มจํานวน
มูลหนี้แลว

นอกจากนี้ บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินงานทางการคาปกติที่อาจ
มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท หรือที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ แตไม
สามารถประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได ตลอดจนขอพิพาทอื่นใดที่ไมไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
ของบริษัท
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) (“BFIT”) ประกอบธุรกิจเงินทุน โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ
ชั้นที่ 23 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท และมีทุนเรียกชําระแลว 1,000 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ
200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยบริษัทไมมีสาขาแตอยางใด
เลขทะเบียนบริษัท

: 0107536000722

โทรศัพท

: 0-2677-4300

โทรสาร

: 0-2677-4301

Home Page

: www.bfit.co.th

เดิมบริษัทมีบริษัทยอยคือบริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทถือหุนอยู
รอยละ 48.87 โดยบริษัทยอยเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเชนกัน
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดจําหนายหุนที่มีอยูทั้งหมดของบริษัทยอยใหแก OSK Investment
Bank Berhad, Malaysia เปนที่เรียบรอยแลว สงผลให ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไมมีบริษัทยอยอีกตอไป

ขอมูลบุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
ผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2556
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร

เลขทะเบียน 3104

และ/หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน

เลขทะเบียน 5599

และ/หรือ

นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล

เลขทะเบียน 7309
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บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2259-5300
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
คาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในป 2556 จํานวน 1,500,000 บาท
คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
คา ตอบแทนของงานบริก ารอื ่น ซึ่ง ไดแ ก การตรวจสอบพิเ ศษที ่ตอ งรายงานตอ ธนาคารแหง
ประเทศไทย จํานวน 200,000 บาท
ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไมมี -
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สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
7.1.1 หุนสามัญ
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท โดยมีทุนเรียกชําระแลว 1,000 ลานบาทแบงเปน
หุนสามัญ 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 (ซึ่งเปนวันทําการสุดทายของป) หุนสามัญของบริษัท จํานวน
3,207,000 หุน หรือรอยละ 1.60 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว ถูกนํามาออกเปนใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) ซึ่งผูถือ
NVDR ดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน (เวนแตกรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลง
มติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย) ทําใหจํานวน
หุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลดลงดวย ดังนั้นจะสงผลทําใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนอื่นมี
อัตราเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่ถูกออกเปน NVDR ได
จากเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
7.1.2 หุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ
- ไมมี -

7.2 ผูถือหุน
รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 ซึ่งเปนขอมูลการ
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด เปนดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อบุคคล/นิตบิ ุคคล
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายศิริธัช โรจนพฤกษ
น.ส.กนกนุช ชลวานิช
น.ส.เสาวคนธ ลิมอักษร
นายวรเจตน อินทามระ
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จํานวนหุนที่ถือ
10,211,600
9,993,600
9,970,000
9,940,000
9,920,000

รอยละ
5.11
5.00
4.99
4.97
4.96
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ลําดับ
6.
7.
8.
9.
10.
ที่มา :

ชื่อบุคคล/นิตบิ ุคคล
นายสมยศ วินจิ ฉัยกุล
นายลุชัย ภุขันอนันต
น.ส.สุภิดา ฉัตราภิรักษ
นางพิรดา อินทามระ
นางทัศนีย อินทามระ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

จํานวนหุนที่ถือ
9,901,000
9,820,000
9,740,000
9,734,000
9,700,000

รอยละ
4.95
4.91
4.87
4.87
4.85

7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี -

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ โดยคํานึงถึงความ
เพียงพอของเงินกองทุนสําหรับรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเปนดานเศรษฐกิจและฐานะ
การเงินของบริษัทประกอบดวย
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
ป

2556

อัตรากําไรสุทธิตอหุน
อัตราเงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

0.51
0.35
68.19%

35

2555
(ปรับปรุงใหม)
0.48
0.30
62.23%

2554
(ปรับปรุงใหม)
1.73
0.40
23.10%
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8. โครงสรางการจัดการ
ผังโครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะเจาหนาที่บริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสินเชื่อ
Credit Committee
คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee
คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
Asset and Liability Management Committee

กรรมการผูจัดการ

Managing Director

คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้
Debt Restructuring Committee

ฝายตรวจสอบ

Collateral Evaluation Committee

Audit Dept.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

Assistant Managing Director

Assistant Managing Director
ฝายที่ปรึกษาการลงทุน

ฝายบัญชีและการเงิน

Investment Advisory Dept.

ฝายบริหารความเสี่ยง

Risk Management Dept.

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Tech. Dept.

Account & Finance Dept.

ฝายสินเชื่อ

Credit Dept.

ฝายกฎหมาย

Legal Dept.
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ฝายดําเนินการ

Operations Dept.

ฝายจัดการเงินและการลงทุน

Treasury & Investment Dept.

ฝายบุคคลและธุรการ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ซึ่งทุกทานมี
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย มีสัญชาติไทย และไมมีความสัมพันธทางครอบครัวกันเลย ดังนี้
1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ

รองประธานกรรมการ

3. นางกิ่งเทียน บางออ

กรรมการ

4. นางธิดา ชลวร

กรรมการ

5. นายวรกิจ สรางศรีวงศ

กรรมการ
คาตอบแทน

6. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ

กรรมการ

7. นายธีระ วิภชู นิน

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

9. นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา

(รายละเอียดกรรมการของบริษัท ตามเอกสารแนบ)
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท มีจํานวน 4 ทาน โดยมีเงื่อนไขการลงนาม ดังนี้
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ, นางกิ่งเทียน บางออ, นางธิดา ชลวร และนายวรกิจ สรางศรีวงศ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเขารวมประชุม
ในป 2556 บริ ษั ท มีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2 ครั้ง และคณะเจาหนาที่บริหาร 6 ครั้ง การเขาประชุมของ
กรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้
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ชื่อกรรมการ
1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
2. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
3. นางกิ่งเทียน บางออ
4. นางธิดา ชลวร
5. นายวรกิจ สรางศรีวงศ
6. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
7. นายธีระ วิภูชนิน
8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
9. นายธนพล ศิริธนชัย
10. นายมานพ หิมกร

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / สิทธิการประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะเจาหนาที่
บริษัท
ตรวจสอบ และพิจารณาคาตอบแทน
บริหาร
4/4
4/4
6/6
4/4
6/6
4/4
4/4
2/2
3/4
4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
2/2
4/4
4/ 4
6/6

บุคคลที่ 10 ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ ไมไดเปนกรรมการบริษัท

8.2

ผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหารสี่รายแรกนับตอจาก
ผูจัดการลงมา รวมจํานวน 12 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางกิ่งเทียน บางออ

กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ

3. นายมานพ หิมกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

4. นางชูจิตต เตยะธิติ

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายสินเชื่อ

5. นายวิเชียร ปรุงพาณิช

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายบริหารความเสี่ยง

6. น.ส.วิมล จิรมงคลการ

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายศกุนพัฒน จิรวุฒิตานันท

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายที่ปรึกษาการลงทุน

8. นางน้ําเพชร สบายใจ

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายบุคคลและธุรการ

9. นายกนกพร หลิ่วสุวรรณ

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายกฎหมาย

10. นายศรพล บุพนิมิตร

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายตรวจสอบ

11. นางกานดา โกวิทยามงคล

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายดําเนินการ

12. นางชไมพร เดชอาคม

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายบัญชีและการเงิน

บุคคลที่ 8. ไดลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557
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ปจจุบัน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557 ผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร
และผูบริหาร รวมจํานวน 12 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางกิ่งเทียน บางออ

กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ

3. นายมานพ หิมกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

4. นางชูจิตต เตยะธิติ

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายสินเชื่อ

5. นายวิเชียร ปรุงพาณิช

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายบริหารความเสี่ยง

6. น.ส.วิมล จิรมงคลการ

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นายศกุนพัฒน จิรวุฒิตานันท

ผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย

ฝายที่ปรึกษาการลงทุน

8. นายกนกพร หลิ่วสุวรรณ

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายกฎหมาย

9. นายศรพล บุพนิมิตร

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายตรวจสอบ

10. นางกานดา โกวิทยามงคล

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายดําเนินการ

11. นางชไมพร เดชอาคม

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายบัญชีและการเงิน

12. น.ส.กนกนุช ชลวานิช

ผูชวยผูอํานวยการ / ผูจัดการฝาย ฝายบุคคลและธุรการ

(รายละเอียดผูบ ริหารของบริษัท ตามเอกสารแนบ)

8.3

เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ ไดแก นายศกุนพัฒน
จิรวุฒิตานันทโดยเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดังนี้
1.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนั งสื อนั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ และรายงาน
ประจําปบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

2.

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

3.

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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4. จั ด ส ง สํ า เนารายงานการมี ส ว นได เ สี ย ให ป ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ ภายในเจ็ดวัน ทําการนับแตที่บริษัทไดรับรายงาน
5. ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท มติ ค ณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
(รายละเอียดเลขานุการบริษัท ตามเอกสารแนบ)

8.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนของกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ ป 2556 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
อัตราคาตอบแทนตอป (บาท) เบี้ยประชุมครัง้ ละ (บาท)
1,440,000
50,000
280,000
25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
อัตราคาตอบแทนตอป (บาท) เบี้ยประชุมครัง้ ละ (บาท)
100,000
25,000
50,000
25,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อัตราคาตอบแทนตอป (บาท) เบี้ยประชุมครัง้ ละ (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
50,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
50,000
ป 2556 บริษัทจายคาตอบแทนแกกรรมการ รวม 9 ราย เปนเงิน 5,305,000.00 บาท
เมื่อเทียบกับป 2555 รวม 10 ราย เปนเงิน 5,209,998.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
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คาตอบแทนกรรมการ ป 2556 (บาท)
ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนตอป เบี้ยประชุม คาตอบแทนตอป
1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
1,440,000.00
200,000.00
2. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
280,000.00
100,000.00
3. นางกิ่งเทียน บางออ
280,000.00
100,000.00
4. นางธิดา ชลวร
280,000.00
100,000.00
5. นายวรกิจ สรางศรีวงศ
280,000.00
100,000.00
6. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
280,000.00
75,000.00
7. นายธีระ วิภูชนิน
280,000.00
100,000.00
100,000.00
8. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
280,000.00
100,000.00
50,000.00
9. นายธนพล ศิริธนชัย
280,000.00
100,000.00
50,000.00
รวม
3,680,000.00
975,000.00
200,000.00

เบี้ยประชุม
100,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00

คณะกรรมการ
สรรหาฯ
คาตอบแทนตอป
รวม
1,640,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
50,000.00
430,000.00
355,000.00
50,000.00
630,000.00
50,000.00
580,000.00
530,000.00
150,000.00 5,305,000.00

คาตอบแทนกรรมการ ป 2555 (บาท)
ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนตอป เบี้ยประชุม คาตอบแทนตอป
1. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม
1,440,000.00
200,000.00
2. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
280,000.00
100,000.00
3. นางกิ่งเทียน บางออ
280,000.00
100,000.00
4. นางธิดา ชลวร
280,000.00
100,000.00
5. นายวรกิจ สรางศรีวงศ
280,000.00
100,000.00
6. นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
198,333.00
75,000.00
7. นายธีระ วิภูชนิน
280,000.00
100,000.00 100,000.00
8. นายวัฒนา สุภรณไพบูลย
93,332.00
25,000.00
16,668.00
9. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
280,000.00
100,000.00
50,000.00
10. นายธนพล ศิริธนชัย
198,333.00
75,000.00
33,332.00
รวม
3,609,998.00
975,000.00 200,000.00

เบี้ยประชุม
100,000.00
25,000.00
100,000.00
50,000.00
275,000.00

คณะกรรมการ
สรรหาฯ
คาตอบแทนตอป
รวม
1,640,000.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
50,000.00
430,000.00
273,333.00
50,000.00
630,000.00
16,668.00
176,668.00
33,332.00
563,332.00
356,665.00
150,000.00
5,209,998.00

บุคคลที่ 6 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.55
บุคคลที่ 8 ลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 23 เม.ย.55
บุคคลที่ 9 ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 9 พ.ค.55
บุคคลที่ 10 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เม.ย.55 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พ.ค.55
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2556 บริ ษั ท จ า ยค า ตอบแทนรวม ประกอบด ว ย เงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น สมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาเบี้ยประกันภัยกลุม คารักษาพยาบาล และผลประโยชนอื่น (ไมรวมคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ) แกกรรมการที่เปนผูบริหาร และผูบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา รวม 12 ราย เปน
เงิน 31,597,338.91 บาท
(2) คาตอบแทนอืน่
- ไมมี –

8.5

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพนักงานรวมผูบริหารทั้งสิ้น 59 คน แบงตามสายงานไดดังนี้
1. ผูบริหารระดับสูง

3

คน

2. บริการที่ปรึกษาการลงทุน และรับฝากเงิน

4

คน

10

คน

4. บริการทางการเงินอื่นๆ

1

คน

5. ตรวจสอบ กํากับดูแล และบริหารความเสี่ยง

5

คน

6. บัญชีและการเงิน

7

คน

7. ปฏิบัติการ

9

คน

8. เทคโนโลยีและสารสนเทศ

6

คน

9. สนับสนุน และอํานวยการ

14

คน

59

คน

3. บริการดานสินเชื่อ

รวมทั้งสิ้น

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ในรอบป 2556 มีรายละเอียดดังนี้
1. เงินเดือน โบนัส และผลประโยชนอื่น
2. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

59,536,235.17 บาท
1,664,063.00 บาท

รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

61,200,298.17 บาท

ในรอบระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานแตอยางใด
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บริษัทตระหนักดีวาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเปนรากฐานสําคัญของความสําเร็จและ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและมั่นคง จึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานไดรับ
การอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมทักษะความรูใหกับพนักงาน โดยมุงเนนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับใหดีที่สุด เพื่อพรอมทั้งในดานการใหบริการที่มีคุณภาพแก
ลูกคา และในดานความถูกตองตามกฎเกณฑทางการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

43

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ และบริหารงานตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบกิจการ มีการดําเนินงานที่โปรงใส
ตรวจสอบได และเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการดังตอไปนี้

9.1

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวเปนลายลักษณอักษร โดยระบุถึงการ
บริหารความเสี่ยง หนาที่และองคประกอบของคณะกรรมการ หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับผูที่
เกี่ยวของและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน พนักงาน
บริ ษั ท และผู มี สวนได ส วนเสี ยทุ กฝายวาบริ ษั ทมีการบริหารงานและดํ าเนินการอย างโปร งใส เป นธรรมและ
ตรวจสอบได
สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
บริ ษั ทถื อปฏิ บั ติ ต อผู ถื อหุ นทุ กรายอย างเท าเที ยมกั นในการเข าร วมประชุ มและการออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบจะถูกสงใหผูถือหุนกอนการ
ประชุมไมนอยกวา 21 วัน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษา
พิ จารณาเกี่ ยวกั บวาระการประชุ มเป นวาระเพื่ อทราบ เพื่ อพิ จารณา หรื อเพื่ ออนุ มั ติ ตลอดจนความเห็ นของ
คณะกรรมการในแตละวาระหากผูถือหุนมีเหตุขัดของไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได ก็สามารถมอบฉันทะ
ใหผูอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งไมเปนผูบริหารและไมไดถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได
การประชุมผูถือหุนจะดําเนินการตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมและเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามโดยใหเวลาที่เหมาะสม จึงจะเปนการชี้แจงโดยกรรมการ
หรือผูบริหารที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว หลังจากนั้นจะสรุปโดยการลงมติดวยการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้รายงาน
การประชุ ม จะมี ก ารจดบั น ทึ ก การออกเสี ย งในแต ล ะวาระการประชุ ม ตลอดจนประเด็ น ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอเสนอแนะที่สําคัญและคําชี้แจงไวเปนลายลักษณอักษร
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
คณะกรรมการบริษัทมีการดําเนินการดูแลและมีความเชื่อมั่นวาสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนได
เสียทุกฝายไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้/คูคา พนักงาน ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนหนวยงาน
กํากับดูแลตางๆที่เกี่ยวของจะไดรับความคุม ครอง ปฏิบัติดวยความเปนธรรมและความระมัดระวัง ทั้งนี้ตามที่ได
ระบุไวอยางชัดเจนในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ กลาวคือ
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ผูถือหุน
บริษัทมุงใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยดําเนินการใหมีผลประกอบการทีด่ เี ลิศ อยาง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในรวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ลูกคา
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย กําหนดราคาในการใหบริการทางการเงินอยางเหมาะสม
และเปนธรรม ใหขอมูลที่ครบถวนถูกตองแกลูกคา เอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมและรวดเร็วตอคํา
รองเรียนของลูกคา พัฒนาธุรกิจและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคา
เจาหนี้และคูคา
บริษัทยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใหไวตอเจาหนี้และคูคาทุกประเภท โดย
อยูภายใต เงื่อนไข รวมทั้งหลักเกณฑและกฎหมายที่กําหนด
พนักงาน
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาของบริษัท และเปนกําลังสําคัญที่จะพา
องค ก รไปสู ค วามสํ า เร็ จ บริ ษั ท จึ ง ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การศึ ก ษาอบรม และพั ฒ นาความรู
ความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง เพื่อสรางความมั่นคงในอาชีพ ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย และสิทธิขั้นพื้นฐาน ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน รวมทั้ง ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน
นอกจากนั้นบริษัทยังจัดใหมีสวัสดิการตางๆ เพื่อใหพนักงานมีหลักประกันที่มั่นคงเพียงพอตอ
การดํารงชีพ และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เชน สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล และสวัสดิการเงินกู เปนตน
หนวยงานกํากับดูแล
บริษัทมุงมั่นและดําเนินการในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใส ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ ประกาศและคําสั่งของหนวยงานตาง ๆ ที่กํากับดูแลบริษัทซึ่งประกอบดวยธนาคารแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝากอยางเครงครัด รวมถึงการให
ความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลดังกลาวอยางเต็มที่

45

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดใหมีชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของของบริษัท เชน การกําหนดใหลูกคามีชองทางการใชสิทธิ์ของผูขอสินเชื่อในกรณีที่ไมได
รับการอนุมัติสินเชื่อ เปนตน โดยบริษัทกําหนดใหมีชองทางสื่อสารเกี่ยวกับการรับแจงขอรองเรียน คําแนะนํา
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น และเปนชองทางกลางที่สามารถติดตอถึงคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ไดแก
- โทรศัพท 02-677-4300 ตอ 346
- โทรสาร 02-677-4303
- ไปรษณีย บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- E-mail : Audit@bfit.co.th
ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทยึดมั่นตอหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อชวยปองกันและจัดการความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ทั้งนี้ไดระบุไวเปนลายลักษณอักษรในจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทดวยการ
ปฏิบัติดวยความยุติธรรม เปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทไดมีการออก
ระเบียบขอบังคับการทํางานที่กําหนดหามพนักงานของบริษัทกระทําการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทหรือกับลูกคา พนักงานคนใดฝาฝนขอหามดังกลาว หากมีการตรวจพบหรือมีขอรองเรียน
แลวพบวากระทําจริง ก็จะมีการลงโทษตามระเบียบของบริษัทขั้นต่ําตั้งแตตักเตือนเปนหนังสือ จนถึงขั้นสูงสุด
คือปลดออก

9.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะเจาหนาที่บริหาร
ก.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคบของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ และมติที่ประชุมผูถือหุน
ตลอดจนเปนผูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนทั้งการประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญของบริษัท
ขอบังคับบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการไมเกิน 9 คน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน องคประกอบคณะกรรมการ
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สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของธนาคาร
แหงประเทศไทย ดังนี้
1) กรรมการอิสระจํานวน 4 คน ไดแก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม นายธีระ วิภูชนิน รศ.ดร.สิริวุฒิ
บูรณพิร และนายธนพล ศิริธนชัย
2) กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร หรื อ มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน จํ า นวน 2 คน ได แ ก
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ และนางกิ่งเทียน บางออ
3) กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 3 คน ไดแก นางธิดา ชลวร นายวรกิจ สรางศรีวงศ
และนายธิติธรรม โรจนพฤกษ
จํานวนกรรมการอิสระมี 4 คน เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยประธาน
กรรมการเปนกรรมการอิสระ และมิไดเปนประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย จึงเปนที่เชื่อมั่นไดวา
มีการถวงดุล โดยกรรมการที่เปนอิสระอยางเหมาะสม และเพียงพอ
ข.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
โดยอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดไมจํากัดจํานวนวาระ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
และใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง/โยกยาย/เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท พิจารณา
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอง
ประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
-

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

-

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

-

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

-

จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข าประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน

-

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร (Charter)

-

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตองเปดเผยใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปของ
บริษัท
8. รายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา ดังตอไปนี้
-

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

-

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

-

การฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย
ข อ กํ า หนดตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของธนาคารแห ง ประเทศไทย หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสถาบันการเงินและหลักทรัพย และกฎหมาย
อื่ น ๆ หากคณะกรรมการหรือผูบริ ห ารไม ดํ า เนิ น การใหมีการปรับปรุ ง แก ไ ข
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ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองเปดเผยการทํ ารายการดังกลาวไว ในรายงานประจําป และรายงานตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายธีระ วิภูชนิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายธีระ วิภูชนิน ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเปน
ระยะเวลา 8 ป อีกทั้งยังดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น และไดผานการอบรม
หลักสูตร Audit Committee Program ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ค.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป โดยอาจไดรับการแตงตั้งใหมไดไมจํากัดจํานวนวาระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง
ตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง ต า งๆ
ดังตอไปนี้ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
(1) กรรมการบริษัท
(2) ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป
3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีขนาด และองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมี
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคล
ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ
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4. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทน
และผลประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ดูแลใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปของบริษัท
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ตนมีตอบริษัท
6. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวย
กรรมการผูจัดการขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยไดคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผลดวย
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 2 ทาน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อตอไปนี้

ง.

1. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร
(กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายธีระ วิภูชนิน
(กรรมการอิสระ)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายวรกิจ สรางศรีวงศ
(กรรมการผูมีอํานาจลงนาม)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะเจาหนาที่บริหาร

คณะเจาหนาที่บริหาร แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ และ/หรือ
ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป โดยคณะเจาหนาที่บริหารสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นเขา
รวมเปนคณะเจาหนาที่บริหารได
คณะเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. จัดการกิจการและการดําเนินงานของบริษัทโดยทั่วไป ยกเวนเรื่องที่ขอบังคับบริษัท
กําหนดไวใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดอํานาจหนาที่ไว
เปนการเฉพาะ อาทิ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และการพิจารณาอนุมัติการลงทุน เปนตน
2. พิจารณาเปลี่ยนแปลงผูรับมอบอํานาจ และเงื่อนไขการลงลายมือชื่อแทนบริษัทของ
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ
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3. พิจารณาแตงตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการสินเชื่อ กรณีสมาชิกเดิมพนจากตําแหนง แลวรายงาน
ใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
4. พิจารณากําหนดและทบทวนสัดสวนการถือครองสินทรัพยสภาพคลองของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติใหกูยืมในวงเงินไมเกิน 150 ลานบาทตอราย
6. อนุมัติการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับที่ลงทุนได (NonInvestment Grade) และที่ไมมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ วงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอราย โดยใหอนุมัติได
ไมเกิน 10% ของมูลคาการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมดของบริษัท
7. อนุมัติการลงทุนในตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ สัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้ง
หนวยลงทุน ที่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือ ที่คาดวาจะซื้อขายในตลาดรอง วงเงินไมเกิน 150 ลานบาทตอราย
8. อนุมัติการลงทุนในตราสารทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ สัญญาซื้อขายลวงหนา รวมทั้ง
หนวยลงทุนที่มีการซื้อขายนอกตลาดรอง หรือ ที่ไมคาดวาจะซื้อขายในตลาดรอง วงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอราย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะเจาหนาที่บริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท
และผูบริหารระดับสูง รวมจํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ (รองประธานกรรมการ)

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นางกิ่งเทียน บางออ (กรรมการ และรักษาการกรรมการผูจัดการ) เจาหนาที่บริหาร
3. นายมานพ หิมกร (ผูชวยกรรมการผูจัดการ)

เจาหนาที่บริหาร

นอกจากคณะกรรมการย อ ย 3 ชุ ด ข า งต น คณะกรรมการบริ ษั ท ได อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น อี ก 6 ชุ ด รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การในแต ล ะธุ ร กิ จ หรื อ แต ล ะงานที่ สํ า คั ญ ได แ ก
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน คณะกรรมการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ คณะกรรมการพิจารณาการประเมินราคาหลักประกัน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการดั งกล า วมีอํานาจหนาที่ดํา เนิน การภายในกรอบอํานาจซึ่งกํา หนดโดยคณะกรรมการบริ ษั ท
รวมทั้งมีกรรมการ และ/หรือผูบริหารที่เกี่ยวของกับงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ รับผิดชอบควบคุมดูแล
ใหก ารปฏิบัติใ นแตล ะธุร กิจ หรือ แตล ะงานของบริษัท เปน ไปดว ยความเรีย บรอ ยถูก ตอ งตามกฎระเบีย บ
ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และใหสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
โดยองคประกอบคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด มีรายละเอียดดังนี้
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1. คณะกรรมการสินเชื่อ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายการใหสินเชื่อของบริษัทใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและ
ตลาดเงิน/ตลาดทุน และใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานราชการซึ่งกํากับ
ดูแลบริษัท
(2) พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อตางๆ ที่เจาหนาที่สินเชื่อนําเสนอ
(3) ควบคุมความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
(4) อํานาจอนุมัติสินเชื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทกําหนด
(5) รายงานสถานะและผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการลงทุน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายการลงทุนของบริษัทใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดเงิน/
ตลาดทุน และใหเปนไปตามระเบียบของหนวยงานราชการซึ่งกํากับดูแลบริษัท
(2) พิจารณาอนุมัติวงเงินการลงทุนตางๆ ที่เจาหนาที่วิเคราะหการลงทุนนําเสนอ
(3) กําหนดสัดสวนการลงทุนประเภทตางๆ
(4) ควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน รวมถึงการกําหนดจุดตัดขาดทุน
(5) อํานาจอนุมัติการลงทุนใหเปนไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทกําหนด
(6) รายงานสถานะและผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กํ า หนดเป า หมายทางการเงิ น โครงสร า งของงบการเงิ น การตั้ ง ราคา และ
ผลิตภัณฑทางการเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของบริษัท
(2) กําหนดนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน
(3) กําหนดเพดานความเสี่ยงโดยคํานึงถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัท และมอบหมายใหหนวยงานกํากับและตรวจสอบภายในติดตามผลอยาง
ใกลชิด
(4) อํานวยใหกรรมการและผูบริหารมีขอมูลเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
(5) นําเสนอนโยบายและผลการบริหารสินทรัพยและหนี้สินตอคณะเจาหนาที่บริหาร
52

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

4. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางหนี้ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) พิจ ารณาอนุ มัติรับลู ก หนี้ เ ขาโครงการปรับปรุงโครงสร า งหนี้ ตามที่เ จ า หนาที่
สินเชื่อเสนอ
(2) พิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ พรอมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่
โดยเฉพาะอํานาจในการเจรจาตอรองกับลูกหนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. เจ า หน า ที่ ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ ค วรเป น กลุ ม เจ า หน า ที่ ที่ เ ป น อิ ส ระจาก
เจาหนาที่สินเชื่อที่ดูแลลูกหนี้รายนั้นๆ
2. ในกรณีที่บริษัท กรรมการ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการ หรือผูบริหารของ
บริษัท มีความสัมพันธ หรือผลประโยชนเกี่ยวของกับลูกหนี้ บริษัทจะตอง
แต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เ ป น ผู ชํ า นาญการเฉพาะเป น ผู ทํ า หน า ที่ ใ นการ
วิเคราะหฐานะและความสามารถในการจายชําระหนี้ ตลอดจนกระแสเงินสด
ของลูกหนี้ เชน สถาบันการเงินอื่นที่ประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
หรือเกี่ยวกับการเงิน หรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียง เปนตน
(3) พิจารณาอนุมัติแผนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ สําหรับรายที่ไมมีสวนสูญเสีย
และรายที่มีสวนสูญเสียเปนเงินไมเกิน 10 ลานบาท ในกรณีที่สวนสูญเสียเกิน 10
ลานบาท จะตองอนุมัติโดยเสียงสวนใหญของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งนี้ คําวา
“สวนสูญเสีย” ใหหมายถึง สวนขาดทุนทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริง กลาวคือเทากับมูล
หนี้ตามบัญชีหลังจากหักสํารองหนี้สูญ และจํานวนเงินหรือมูลคาปจจุบันที่ตกลง
รับชําระจากลูกหนี้รายนั้นๆ แลว)
อนึ่ง ในกรณีที่เปนการยืดอายุหนี้ หรือปรับลดอัตราดอกเบี้ย อันสืบเนื่องมาจาก
ภาวะตลาดในขณะนั้นมีอัตราดอกเบี้ยลดลง หรือความเสี่ยงในตัวลูกหนี้ลดลงให
เปนอํานาจของเจาหนาที่สินเชื่อที่จะอนุมัติได
(4) กํากับดูแลการปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
(5) พิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ อ ทราบ เว น แต เ ป น การแก ไ ขในเรื่ อ งอํ า นาจการอนุ มั ติ แ ผนการปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้ตามขอ (3) จะตองเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการพิจารณาการประเมินราคาหลักประกัน มีอํานาจหนาที่พิจารณาและ
อนุมัติผูประเมินราคาอิสระ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคาหรือผล
การตี ร าคา ทั้ ง ที่ ก ระทํ า โดยผู ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระและผู ป ระเมิ น ราคาภายใน โดย
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กรรมการทุกคนจะตองใหความเห็นของตนเปนลายลักษณอักษรประกอบการพิจารณา
และอนุมัติดังกลาว
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญ คือ
- ความเสี่ยงดานกลยุทธ
- ความเสี่ยงดานเครดิต
- ความเสี่ยงจากตลาด
- ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และ
- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ
(2) วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน
ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึง
ความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
(4) ใหขอเสนอแนะในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
(1) กรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ

เพื่อใหกรรมการอิสระของบริษัทมีความเปนอิสระอยางแทจริง บริษัทไดกําหนดนิยาม
“กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน
เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท อัน
อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ที่
เขมกวาขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม ดังนี้
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1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับ
รวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4) ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผู ถือหุ นรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุ มของบริ ษั ท เวนแต จะไดพ นจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทํา
เปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้น
ไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
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ภาระหนี้ ดั ง กล า ว ให นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว า งหนึ่ ง ป ก อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษัท และไม เ ป น ผู ถื อหุ น ที่ มี นั ย ผู มี อํา นาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทที่สังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่
มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9) ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของบริษัท
กรณีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบ ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1) ไม เ ป น กรรมการที่ไ ด รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให ตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
2) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ปน
บริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกคน มีคุณสมบัติความเปน
อิสระครบถวนตามที่บริษัทกําหนดขางตน
(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
2.1 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารง
ตําแหนงกรรมการรวมถึ งกรรมการอิสระของบริษั ท เพื่อใหไดบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมไมมีลัก ษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีทักษะความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ใ นด า นต า งๆ โดยพิ จ ารณาให เ หมาะสมกั บ ขนาด และองค ป ระกอบขององค ก ร เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงดวยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ เชน ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือศาลมีคําสั่งใหออก เปนตน หรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองกอน
นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง ในกรณีแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ หรือกรณี
แตงตั้งกรรมการใหมเพิ่มเติม ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหบริษัทมีกรรมการไดไมเกิน 9 คน โดยกรรมการ
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย 1 ใน 3 โดยอัตราหรือออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับอัตราสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจจะเลือกตั้งเขารับตําแหนงอีกก็ได
มติคณะกรรมการในการแตงตั้งกรรมการ กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในกรณีนี้ จะมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
สวนการแตงตั้งกรรมการบริษัทที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ ดังนี้
1) ผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ทั้ งนี้ บริ ษั ท ได เ ป ด โอกาสให ผูถือหุน รายย อยสามารถเสนอชื่ อบุค คล เข ารั บ การ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนได ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
สําหรับผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการอิสระของบริษัทนั้น จะตองมีคุณสมบัติ
ความเปนอิสระตามที่บริษัทกําหนด (รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ระบุไวในขอ 9.3 (1))
2.2 การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะพิ จ ารณากลั่ น กรองบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารในตําแหนงตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้น
ไปเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

9.4

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการที่จะปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการใชขอมูลภายใน
เพื่อปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนแกตนเองและผูอื่น ทั้งนี้โดย
การกําหนดโครงสรางขององคกรอยางชัดเจน มีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
มีการจัดทําจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและระเบียบขอปฏิบัติของพนักงาน ในการหามเปดเผยหรือใชขอมูล
ภายในเพื่อประโยชนสวนตนในทางมิชอบโดยเด็ดขาด รวมถึงการหามนําขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินของ
บริษัทไปเปดเผยกอนที่จะมีการประกาศอยางเปนทางการผูฝาฝนจะไดรับการพิจารณาโทษตามแตกรณี

9.5

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชีในรอบปที่ผานมาเปนจํานวน 1,500,000 บาท
คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก การตรวจสอบพิเศษ และจัดทํารายงานตอ
ธนาคารแหงประเทศไทย ใหแกผูสอบบัญชี จํานวนรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

9.6

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมภายใตกรอบของ
กฎหมายและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายและให
ความรวมมือในกิจกรรมที่สรางสรรและนําความเจริญสูสังคม
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดระบุถึง
- กํากับ จัดการ และดําเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและโปรงใส
เพื่อผลประโยชนของลูกคา ลูกจาง ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
- พัฒนาและขยายขอบเขตความชํานาญในทางวิชาชีพและความรูของกรรมการ ฝายจัดการ
และลูกจางใหกวางขวางขึ้น เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนได
อยางครบถวนและเหมาะสม
- ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
- ติดตามและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกคาใหเปนปจจุบันและอยางเพียงพอ
สามารถจัดใหมีคําแนะนําและบริการที่เหมาะสมแกลูกคา

เพื่อใหบริษัท

- จัดใหลูกคาไดทราบถึงขอมูลขาวสารที่มีนัยสําคัญที่เห็นวาถูกตองและเปนปจจุบัน เพื่อให
ลูกคาสามารถตัดสินใจทางการเงินไดอยางเหมาะสม
- หลีกเลี่ยงความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นดวยการปฏิบัติอยางยุติธรรม ดวยการ
เปดเผยการขัดแยงของผลประโยชนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และดวยการเก็บรักษาความลับของลูกคา
- เก็บรักษาทรัพยสินของลูกคาใหปลอดภัย และแยกตางหากจากทรัพยสินของบริษัท
- รักษาไวซึ่งฐานะการเงินที่มั่นคง มีเงินทุนและสภาพคลองเพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพัน
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ
- จัดรูปแบบโครงสรางองคกรเพื่อใหบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมภายในที่
รัดกุม
- ใหความรวมมือในกิจกรรมเพื่อจัดใหมีการสรางสรรค และความเจริญสูสังคม
- ละเวนการกระทําอันเปนการกลาวรายซึ่งผิดตอกฎหมายหรือไมเปนความจริงตอบริษัทคู
แขงขัน
- ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการตรวจสอบหรือรายงานการดําเนินงานอันผิดกฎหมาย (ถามี)
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholders) ดังนี้
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ในป 2556 บริษัทไดลงนามแสดงเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) โดยจะไดดําเนินการกําหนดนโยบายตอไปในป 2557
ชุมชน/สังคม
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และระมัดระวังในการพิจารณา
ดําเนินการใดๆ ในเรื่องที่จะกระทบตอความรูสึกของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนี้บริษัทมุง
ดําเนินการ และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม โดยการบริจาคเพื่อกิจกรรม
ทางศาสนาและการศึกษา ตามสมควรอยางสม่ําเสมอ
สิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม ไมสนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีผลทําลายสิ่งแวดลอม
ดูแลการใชทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานอยางประหยัด เลือกใชอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน หรือ
นํากลับมาใชซ้ําเพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด ดูแล จัดเก็บ กําจัดขยะหรือสิ่งของเหลือใชใหถูก
สุขลักษณะ เพื่อไมใหมีผลกระทบใดๆ กับชุมชนใกลเคียง รวมทั้งสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบตอการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทใหความสําคัญตอการควบคุมภายในที่ดี และผูกพันในการ
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
สําหรับการดําเนินงานทุกดานของบริษัท โดยบริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานของบริษัทยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อเปนหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเปนหลักปฏิบัติของพนักงาน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการสอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบผานการหารือ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูต รวจสอบ
ภายใน ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวยการพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต ภาระความรับผิดชอบ แผนการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินความเพียงพอ และคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีขอเสนอแนะ หรือพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ เพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข
ตอไป
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลและการกําหนดวัฒนธรรมของการควบคุม และจัดทํานโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร ทั้งยังจัดใหมีคูมือพนักงานกําหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงกําหนดบทลงโทษการกระทําความผิดระเบียบวินัย ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในโดยผูปฏิบัติงานเปนประจํา เพื่อ
เสริมสรางใหผูปฏิบัติงานเกิดความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงานบริษัทกําหนดใหกิจกรรมการควบคุมเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและจัดโครงสรางการควบคุมที่เหมาะสมในทุกสวนงาน กระบวนการ
ปฏิบัติงานจะถูกกําหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให
เกิดการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม สําหรับกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน จะไดรับการระบุและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของของบริษัท
การตรวจสอบและการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทใชเกณฑความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ นโยบายระเบียบปฏิบัติและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัท
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท
ตระหนักเสมอวา การควบคุมภายในถือเปนกระบวนการที่สําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัททําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค สราง
ผลประโยชนตอบแทนในระยะยาว การรายงานขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานนาเชื่อถือการปฏิบัติงานเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ และปองกันมิใหเกิดการกระทําอันอาจกอความเสียหายตอทรัพยสินและ
ชื่อเสียงของบริษัท
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บริษัทมอบหมายใหนายศรพล บุพนิมิตร ผูจัดการฝายตรวจสอบ มีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานฝาย
ตรวจสอบ และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เปนศูนยกลางการกับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ไดแก
ธนาคารแห งประเทศไทย สํ านักงานป องกันและปราบปราบการฟอกเงิ น สถาบั นคุ มครองเงิ นฝาก สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร
ระดับสูง ฝายงานหรือหนวยงาน และพนักงานตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการสื่อสารกับพนักงานได
ตระหนั กว า พนั กงานทุ กคนมี หน าที่ และความรั บผิ ดชอบในการศึ กษาและทํ าความเข าใจในกฎหมายรวมถึ ง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติใหถูกตองครบถวน เปนไปตามกฎเกณฑอยางเครงครัด โดย
การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน ตาม
เอกสารแนบ 3
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12. รายการระหวางกัน
ในป 2556 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปเพื่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามสัญญาระหวางบริษัท
และบริ ษั ท เหล า นั้ น ซึ่ ง เป น ไปตามเงื่ อ นไขปกติ โ ดยทั่ ว ไปในการทํ า ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ ไ ม แ ตกต า งจาก
บุคคลภายนอก ยกเวนการใหกูยืมแกพนักงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบสวัสดิการพนักงานของบริษัท (โปรดดู
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ของงบการเงินประกอบ)
สรุปรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันในระหวางป 2556 ดังนี้
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
ราคา / อัตราคาธรรมเนียม
(ลานบาท)
13.94 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

1. บจ.ปรีดาปราโมทย

- มีกรรมการรวมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

2. บจ.บุญเอนก

- มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกันคือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และนายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ
มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

1.24

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

28.12

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.15

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.16

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป
คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

6. บจ.จิโรลา (ประเทศไทย)

- มีกรรมการรวมกัน คือ
- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว

0.06

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

7. บจ. บิสแอนดฟน

มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ

0.08

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

3. บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี

4. บจ.เอนกบุญ
5. บจ.เทียร วัน เนทเวิรค

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
8. บจ.เอ็กซเซล ลิงค

9. บจ. ไอ ทาวเวอร

10. บจ. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
รักไทย

11. บจ.ไฮ-เทค เน็ทเวิรค

12. บมจ. ประชาอาภรณ

13. บจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด
อีเลคทริซิตี

14. บจ.พลังเกษตรอุตสาหกรรม

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- มีกรรมการรวมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกันคือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และนางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นางกิ่งเทียน บางออ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกันคือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
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มูลคา
ราคา / อัตราคาธรรมเนียม
(ลานบาท)
0.67 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

3.57

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

3.25

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

3.06

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.49

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.47

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.05

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
15. บจ. แอล.เอ็ม.เทค.

16. บจ.เอเอเอ โฮลดิ้ง

17. บจ.รักษวารี

18. บจ. เจริญพรพลังงาน

19. บจ.ทัศนศิริ

20. บจ. ดีเอเอส เซอรวสิ

21. บจ.แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น

22. บจ.ธรรมวงศ

23. บจ. คอมลิงค

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
ถือหุนโดยบริษัทที่มีกรรมการ คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และญาติสนิทของกรรมการ คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และนายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
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- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

มูลคา
ราคา / อัตราคาธรรมเนียม
(ลานบาท)
0.03 คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.08

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.27

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.21

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.01

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.13

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.11

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.02

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

0.05

คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

สําหรับ ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
1. บจ. ปรีดาปราโมทย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
(ลานบาท)

- มีกรรมการรวมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกันคือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และนายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีกรรมการรวมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางออ
มีกรรมการรวมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางออ
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว

- เงินรับฝาก

16.00

- เงินรับฝาก

40.00

- เงินรับฝาก

862.50

- เงินรับฝาก
- เงินรับฝาก
- เงินรับฝาก

4.88
5.33
2.20

7. บจ. บิสแอนดฟน
8. บจ.เอ็กซเซล ลิงค

มีกรรมการรวมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางออ
- มีกรรมการรวมกัน คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว

- เงินรับฝาก
- เงินรับฝาก

2.39
18.65

9. บจ. ไอ ทาวเวอร

- มีกรรมการรวมกัน คือ
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว

- เงินรับฝาก

644.00

2. บจ.บุญเอนก

3. บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี

4. บจ.เอนกบุญ
5. บจ.เทียร วัน เนทเวิรค
6. บจ.จิโรลา (ประเทศไทย)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) : แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2556

บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
10. บจ. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย

11. บจ. ไฮ-เทค เน็ทเวิรค

12. บจ. .อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด
อีเลคทริซิตี

13. บจ.พลังเกษตรอุตสาหกรรม

14. บจ. แอล.เอ็ม.เทค

15. บจ.เอเอเอ โฮลดิ้ง

16. บจ.รักษวารี

17. บจ. เจริญพรพลังงาน

18. บจ.ทัศนศิริ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
(ลานบาท)

- มีกรรมการรวมกันคือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ และ
นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ นางกิ่งเทียน บางออ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการและเปนผูถือหุนใน
บริษัทดังกลาว
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกันคือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
นายวรกิจ สรางศรีวงศ
- มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว

- เงินรับฝาก

195.00

- เงินรับฝาก

41.00

- เงินรับฝาก

15.60

- เงินรับฝาก

1.30

- เงินรับฝาก

0.70

- เงินรับฝาก

2.71

- เงินรับฝาก

8.51

- เงินรับฝาก

24.00

มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการและ
เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

- เงินรับฝาก

0.50
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บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
19. บจ. ดีเอเอส เซอรวิส

20. บจ.แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่น

21. บจ.ธรรมวงศ

22. บจ. บุญเอนกอนันต

ลักษณะความสัมพันธ
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว
ถือหุนโดยบริษัทที่มีกรรมการ คือ
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ
และญาติสนิทของกรรมการ คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนกรรมการในบริษัทดังกลาว
มีญาติสนิทของกรรมการบริษัท คือ
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ

ลักษณะรายการ

มูลคา
(ลานบาท)

- เงินรับฝาก

10.45

- เงินรับฝาก

7.00

- เงินรับฝาก

1.53

เปนกรรมการและเปนผูถือหุนในบริษัท
ดังกลาว
- มีกรรมการรวมกัน คือ
- เงินรับฝาก
นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
- มีกรรมการและญาติสนิทของกรรมการบริษัท
คือ นายธิติธรรม โรจนพฤกษ
เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

3.00

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริ ษัท ได ใ ห ค วามสํ า คัญ ต อ การบริ ห ารงานภายใต ก ารกํ ากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยบริ ษัท มี ร ะเบี ย บวิ ธี
ปฏิบัติงาน เรื่อง การทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ โดยนโยบายใน
การทํ า รายการระหว า งกั น จะเป น ไปตามปกติ ข องธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป น ไปในราคาหรื อ เงื่ อ นไขที่ ไ ม แ ตกต า งจาก
บุคคลภายนอก ยกเวนการใหกูยืมแกพนักงาน ซึ่งจะเปนไปตามระเบียบสวัสดิการของพนักงาน
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทพิจารณารายการโดยถือเสมือนเปนการทํารายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก การอนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน สามารถสรุปไดดังนี้
1. รายการระหวางกันที่เปนไปตามราคาและเงื่อนไขที่ใชกับกรณีลูกคาทั่วไป การอนุมัติรายการให
เปนไปตามวงเงินและอํานาจการอนุมัติปกติทั่วไปที่กําหนดในแตละเรื่อง
2. รายการระหวางกันนอกเหนือจากที่กลาวในขอ 1 ใหนําเสนอรายละเอียด รายการ ความสัมพันธ ความ
เหมาะสมของการทํารายการ และความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระที่เปนบุคคลที่ 3 (ผูสอบบัญชี/ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน/วิศวกรอิสระ/สํานักงานกฎหมาย) (ถามี) ตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนําเสนอการตกลงเขาทํารายการดังกลาวตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่ออนุมัติกอน เวนแตเรื่องที่ไดรับยกเวนตามกฎหมาย
3. ขอบั งคับของบริษั ท ได กําหนดให บริ ษั ทปฏิ บัติตามประกาศหรื อขอกฎหมายที่ เกี่ ย วของสํา หรั บ
รายการระหวางกันที่ เขาขายตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทําสรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น และเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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สวนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1 งบการเงินในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
พันบาท
20
620,182

%
0.01
11.15

2555
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%
20
0.01
482,008
8.07

3,252,840
20,250
3,273,090

58.51
0.36
58.87

3,761,349
23,379
3,784,728

63.41

3,370,254
24,229
1,275
3,395,758

2,186,424
9,314
2,195,738
(2,577)
(560,015)
(6,140)
1,627,006
4,394
66
839
22,636
11,070
5,559,303

39.33
0.17
39.5
(0.05)
(10.08)
(0.11)
29.26
0.08
0.01
0.01
0.41
0.20
100.00

2,244,840
11,157
2,255,997
(7,736)
(594,412)
(11,223)
1,642,626
20,952
4,847
14
3,952
23,736
5,494
5,968,377

37.61
0.19
37.80
(0.13)
(9.96)
(0.19)
27.52
0.35
0.08
0.01
0.06
0.40
0.09
100.00

2,342,101
11,401
2,353,502
(11,161)
(666,794)
(14,501)
1,661,046
45,542
3,538
44
3,640
20,068
4,968
5,990,190

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับ
หัก : รายไดรอตัดบัญชี
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก : คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
สินทรัพยอื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย
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63.02
0.39

2554
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%
20
0.01
855,567
14.28
56.26
0.40
0.02
56.68
39.10
0.19
39.29
(0.19)
(11.13)
(0.24)
27.73
0.76
0.06
0.01
0.06
0.33
0.08
100.00
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

หนี้สินและสวนของเจาของ
เงินรับฝาก
จากประชาชน
จากตางประเทศ
รวมเงินรับฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
ประมาณการหนีส้ ิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

2555
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
พันบาท

2554
(ปรับปรุงใหม)

พันบาท

%

61.60
0.03
61.63
3.40
0.19
0.71
0.70
0.04
0.42
0.65
67.74

1,826,793
1,720
1,828,513
2,118,530
9,646
21,714
29,121
3,035
122,479
30,518
4,163,556

30.50
0.03
30.53
35.37
0.16
0.36
0.49
0.05
2.04
0.51
69.51

16.69
1.45
1.59
10.76
30.49
100.00

พันบาท

%

3,516,085
270
3,516,355
13,665
34,951
25,155
34,160
1,864
14,563
19,130
3,659,843

63.25
0.01
63.26
0.25
0.63
0.45
0.61
0.03
0.26
0.34
65.83

3,676,653
1,788
3,678,441
202,941
11,206
42,329
41,853
2,620
24,879
38,603
4,042,872

1,500,000
1,000,000
100,620

17.99
1.81

1,500,000
1,000,000
169,316

16.75
2.84

1,500,000
1,000,000
86,857

106,000
692,840
1,899,460
5,559,303

1.91
12.46
34.17
100.00

100,000
656,189
1,925,505
5,968,377

1.68
10.99
32.26
100.00

95,000
644,777
1,826,634
5,990,190

หมายเหตุ
 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดจําหนายหุนทั้งหมดของบริษัทยอย ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทจึงไมแสดงงบการเงิน
รวมสําหรับงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได โดยบริษัทไดทําการปรับยอนหลังงบ
การเงินปกอนที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ดังนั้นงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ
จึงเปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%

2556
พันบาท
รายไดดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินใหสินเชื่อ
เงินใหเชาซื้อ
รวมรายไดดอกเบีย้
คาใชจายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินนําสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน
รวมคาใชจายดอกเบี้ย
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัลและค้ําประกัน
อื่นๆ
รวมรายไดคา ธรรมเนียมและบริการ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
รายไดเงินปนผล
รายไดอนื่
รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงานอืน่ ๆ

%

2554
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%

11,541
158,307
164,641
9
334,498

11.24
154.22
160.39
0.01
325.86

19,769
142,935
165,841
81
328,626

20.50
148.25
172.01
0.08
340.84

36,466
94,329
159,804
139
290,738

10.53
27.23
46.14
0.04
83.94

122,726
18,495

119.56
18.02

80,091
17,288

83.07
17.93

70,867
117
11,390

20.46
0.03
3.29

777
141,998
192,500

0.76
138.34
187.52

57,445
154,824
173,802

59.58
160.58
180.26

43,389
3
125,766
164,972

12.53
36.31
47.63

851
5,377
6,228

0.83
5.24
6.07

282
4,668
4,950

0.29
4.84
5.13

652
7,869
8,521

0.19
2.27
2.46

6,917
(3,130)
3,787

6.74
(3.05)
3.69

20,761
(2,124)
18,637

21.53
(2.20)
19.33

629,795
(348)
629,447

181.82
(0.10)
181.72

32,386
8,300
40,686

31.55
8.09
39.64

33,811
7,753
41,564

35.07
8.04
43.11

38,098
955
39,053

11.00
0.28
11.28

61,200
5,305
12,087
5,890
15,787
100,269

59.62
5.17
11.17
5.74
15.38
97.68

58,709
5,210
11,910
5,567
1,650
15,393
98,439

60.89
5.40
12.35
5.77
1.71
15.97
102.09

56,157
4,460
10,896
5,508
250
44,877
122,148

16.21
1.29
3.15
1.59
0.07
12.96
35.27
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%
140,514 145.74
(44,102) (45.74)
96,412 100.00

2554
(ปรับปรุงใหม)
พันบาท
%
(253,732) (73.25)
466,113 134.57
(119,735) (34.57)
346,378 100.00

พันบาท
(21)
142,911
(40,260)
102,651

%
(0.02)
139.22
(39.22)
100.00

(85,870)

-

103,075

-

18,534

-

17,174
(68,696)
33,955

-

(20,615)
82,460
178,872

-

(21,714)
(3,180)
343,198

-

หมายเหตุ
 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดจําหนายหุนทั้งหมดของบริษัทยอย ดังนั้นบริษัทจึงเลือกที่จะไมนํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาแสดงเปรียบเทียบ แตเลือกที่จะนํางบการเงินเฉพาะกิจการมาแสดงเพื่อใหสามารถ
เปรียบเทียบกันไดกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษทั ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได โดยบริษัทไดทาํ การปรับยอนหลังงบ
การเงินปกอนทีน่ าํ มาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษทั ไดใชนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ดังนัน้ งบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ
จึงเปนงบการเงินที่จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
กอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอยคา
คาใชจายดอกเบี้ย
(กําไร)จากการปรับโครงสรางหนี้
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
คาตัดจําหนายสวนเกิน(สวนต่าํ )มูลคาเงินลงทุนในหุนกู
สํารองผลประโยชนพนักงาน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปนผล
เงินสดจายดอกเบี้ย
เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
สินทรัพยอนื่
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

142,911

140,514

466,113

638
21
141,998
(6,917)
3,130
(6,962)
1,433
(334,499)
(32,386)
337,460
32,386
(149,691)
(47,462)

570
154,825
(171)
(20,761)
2,124
1,650
(4,245)
1,561
(328,627)
(33,811)
325,290
33,811
(142,093)
(142,015)

427
253,732
125,766
(220)
(629,795)
349
250
13
1,201
(290,738)
(38,098)
274,395
38,098
(114,119)
(3,948)

82,060

(11,378)

83,426

(100,000)
48,142
2,884

450,000
42,936
(3,232)

600,000
248,274
(675)
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บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีแ้ ละเงินกูยืม
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายทรัพยสนิ
เงินสดรับจากการขายทรัพยสนิ รอการขาย
เงินสดรับจากการขายและไถถอนเงินลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป
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(162,086)
(189,276)
(20,229)
(338,505)

1,849,928
(1,915,589)
7,670
420,335

(1,975,556)
(10,540)
1,132,552
13,907
91,388

(237)
(1,846,842)
418
2,283,359
436,698

(1,849)
(2,250,148)
1,055
1,987,135
(263,807)

(1,615)
(3,199,151)
235
198
2,562,221
(638,112)

(60,000)
(60,000)
38,193
131,842
170,035

(80,000)
(80,000)
76,528
55,314
131,842

(40,000)
(40,000)
(586,724)
642,038
55,314
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13.2 อัตราสวนทางการเงิน
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
2554
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู (%)
อัตราดอกเบี้ยจาย (%)
สวนตางอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)

61.30
26.65
5.37
8.06
3.33
4.73
5.51

57.28
24.48
5.14
8.00
3.51
4.49
5.44

61.75
35.79
20.57
5.85
2.61
3.24
27.64

3.66
1.78
0.07

3.20
1.61
0.07

2.85
5.60
0.16

1.93
0.64
96.45
68.19
33.70

2.10
0.55
96.01
62.23
25.94

2.28
0.64
94.80
23.10
26.12

21.26
19.90
0.36

22.98
17.00
0.44

21.30
8.10
17.73
0.37

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนเงินใหกูตอเงินกูยืมและเงินรับฝาก (เทา)
อัตราสวนเงินฝากตอหนี้สินรวม (%)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

อัตราสวนคุณภาพสินทรัพย
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อรวม (%) *
อัตราสวนหนี้สูญตอสินเชื่อรวม (%) *
อัตราสวนเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรูรายไดตอสินเชื่อรวม (%) *
อัตราสวนดอกเบี้ยคางรับตอสินเชื่อรวม (%) *
หมายเหตุ
 การคํานวณอัตราสวนทางการเงินขางตน เปนไปตามคูมือการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล แบบ 56-1 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

* สินเชื่อรวม ตามคํานิยามของธนาคารแหงประเทศไทย หมายถึง เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และเงินใหสินเชื่อจากการทําธุรกรรมซื้อคืน
ภาคเอกชน
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาหนึ่งปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว มีกําไรสุทธิ 102.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.24 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.47 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของป 2555 จํานวน 96.41 ลานบาท โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. บริษัทมีกําไรสุทธิ 102.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.24 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.47 เมื่อเปรียบเทียบ
กับกําไรสุทธิจํานวน 96.41 ลานบาทในป 2555 สาเหตุหลักสวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ย
สุทธิจํานวน 18.70 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการจํานวน 1.28 ลานบาท และการ
ลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 3.84 ลานบาท เปนผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
นโยบายของรัฐบาลจากรอยละ 23 เปนรอยละ 20 ในป 2556 ในขณะเดียวกันบริษัทมีรายการที่ทําใหกําไรสุทธิ
ลดลงคือ การลดลงของรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน จํานวน 14.85 ลานบาท การลดลงของรายไดจากการ
ดําเนินงานอื่นๆ จํานวน 0.88 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ และหนี้สูญจํานวน
1.85 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 รายไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากจํานวน 173.80 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 192.50 ลานบาท
ในป 2556 หรือเพิ่มขึ้น 18.70 ลานบาท จากรายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและคาใชจายดอกเบี้ยที่
ลดลง โดยเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจํานวน 5.87 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในสวนของ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้จํานวน 15.37 ลานบาท เปนผลจากตราสารหนี้ที่ครบ
กําหนดไถถอนในระหวางป สวนรายไดดอกเบี้ยของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินลดลง
จํานวน 8.23 ลานบาท เปนผลจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยลดลง ในขณะเดียวกันคาใชจายดอกเบี้ย
ลดลง 12.83 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่
ออกและเงินกูยืม อันเปนผลจากปริมาณของการออกตั๋วสัญญาใชเงินที่ลดลงจากปกอน ขณะที่
เงินรับฝากกลับเพิ่มขึ้น จึงสงผลใหคาใชจายดอกเบี้ยของเงินรับฝากเพิ่มขึ้นตามไปดวย
1.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจํานวน 1.28 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.86 จาก
จํานวน 4.95 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 6.23 ลานบาทในป 2556 โดยสวนใหญเพิ่มขึ้น
จากรายไดคาธรรมเนียมสินเชื่อ
1.3 กําไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจํานวน 14.85 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 79.67 จากจํานวน
18.64 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 3.79 ลานบาทในป 2556 โดยสาเหตุหลักเกิดจากกําไร
จากการขายเงินลงทุนลดลงจํานวน 13.84 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น 1.01 ลานบาท
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1.4 รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ลดลงจํานวน 0.88 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเปนการลดลงของ
รายไดเงินปนผลจํานวน 1.43 ลานบาท เปนผลจากมีเงินลงทุนลดลง ในขณะเดียวกันมีการ
เพิ่มขึ้นของรายไดอื่นจํานวน 0.55 ลานบาท ซึ่งเกิดจากรายไดเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น
1.5 คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจํานวน 1.83 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.86 จาก
จํานวน 98.44 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 100.27 ลานบาทในป 2556 โดยสาเหตุหลักเปน
การเพิ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานจํ า นวน 2.49 ล า นบาท เนื่ อ งจากการปรั บ เพิ่ ม
เงินเดือนประจําป นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายอื่นจํานวน 0.40 ลานบาท คาภาษี
อากรจํานวน 0.32 ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณจํานวน 0.18 ลานบาท
คาตอบแทนกรรมการ 0.09 ลานบาท ในขณะที่มีการลดลงของรายการขาดทุนจากการดอยคา
ของทรัพยสินรอการขาย จํานวน 1.65 ลานบาท
1.6 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นจํานวน 0.02 ลานบาท เนื่องจากมีการตัดหนี้สูญในป 2556
1.7 การลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 3.84 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.71 จากจํานวน
44.10 ลานบาท ในป 2555 เปนจํานวน 40.26 ลานบาท ในป 2556 เปนผลมาจากการปรับลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลจากรอยละ 23 เปนรอยละ 20 ในป 2556

รายไดรวมของบริษัท
รายไดหลักของบริษัทประกอบดวยรายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียมและบริการ กําไรสุทธิจากเงิน
ลงทุน และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากทั้งสี่สวนรวม 385.20 ลานบาท ลดลง
จาก 393.78 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงจํานวน 8.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.18 โดยเปนการลดลงของ
กําไรสุทธิจากเงินลงทุนจํานวน 14.85 ลานบาท และการลดลงจากรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ จํานวน 0.87
ลานบาท ในขณะที่มีก ารเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ย จํานวน 5.87 ล านบาท และการเพิ่ มขึ้นจากรายได
คาธรรมเนียมและบริการจํานวน 1.28 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของรายไดรวมดังนี้
(1) รายไดดอกเบี้ย
ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 334.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5.87 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.79 เมื่อเทียบกับจํานวน 328.63 ลานบาทในป 2555 โดยเปนรายไดจากรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน จํานวน 11.54 ลานบาท รายไดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้จํานวน 158.31 ลานบาท และ
รายไดจากเงินใหสินเชื่อจํานวน 164.65 ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ลดลงรอยละ 41.63 หรือลดลง 8.23 ลาน
บาท จากจํานวน 19.77 ลานบาทในป 2555 เปนจํานวน 11.54 ลานบาทในป 2556 เปนผลจากอัตราดอกเบี้ยถัว
เฉลี่ยที่ลดลง
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รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นจาก 142.94 ลานบาทในป 2555 มาเทากับ
158.31 ลานบาทในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 15.37 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 10.75 ซึ่งเปนผลจาก
เงินลงทุนที่ครบกําหนดไถถอนในระหวางป
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อลดลงจาก 165.92 ลานบาทในป 2555 มาเทากับ 164.65 ลานบาท
ในป 2556 หรือลดลงจํานวน 1.27 ลานบาท คิดเปนการลดลงรอยละ 0.77 ซึ่งเปนผลจากเงินใหสินเชื่อที่ลดลงใน
ป 2556 เนื่องจากบริษัทไมไดมีการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจใหม ในขณะที่มีลูกหนี้หลายรายขอปดบัญชีเงินกูกอน
กําหนด และยังมีลูกหนี้อีกสวนที่ตองทยอยลดหนี้ โดยการผอนชําระคืนตามขอตกลง ทั้งนี้ยอดรวมของลูกหนี้
ทั้งสองสวนเมื่อรวมกันแลวมีจํานวนสูงกวาการขยายตัวในสวนของสินเชื่อสวนบุคคลรายยอย
(2) รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
ในป 2556 บริษัทมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการรวมทั้งสิ้น 6.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
1.28 ลานบาท จากจํานวน 4.95 ลานบาทในป 2555 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.86 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของรายการการ
รับรอง รับอาวัลและการค้ําประกันจํานวน 0.57 ลานบาท รายไดอื่นๆ จํานวน 0.71 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจาก
คาธรรมเนียมสินเชื่อ
(3) กําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ในป 2556 บริษัทมีกําไรสุทธิจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.79 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 14.85 ลาน
บาท จากจํานวน 18.64 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงรอยละ 79.67 เนื่องจากกําไรจากการขายเงินลงทุนลดลง
จํานวน 13.84 ลานบาท และขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1.01 ลานบาท
(4) รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ
ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 40.68 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.88
ลานบาท จากจํานวน 41.56 ลานบาท ในป 2555 หรือลดลงรอยละ 2.12 โดยสาเหตุหลักเปนการลดลงของรายได
เงินปนผลจํานวน 1.43 ลานบาท เนื่องจากตราสารทุนและหนวยลงทุนที่บริษัทถือครองไดจายปนผลดวยความ
ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ลดลงประกอบกับมีความไมแนนอนทางการเมือง
ตลอดชวงครึ่งหลังของป ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นจํานวน 0.55 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเบ็ดเตล็ด

คาใชจายการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวยคาใชจายดอกเบี้ยซึ่งเปนคาใชจายหลักของบริษัท และคาใชจาย
จากการดําเนินงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1) คาใชจายดอกเบี้ย
คาใชจายทางดานดอกเบี้ยตามงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2556 รวมทั้งสิ้น 142 ลานบาท ลดลง
จํานวน 12.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 154.83 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงรอยละ 8.28 สืบเนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินกูยืมลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของป 2556 เทากับรอย
ละ 3.18 ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 3.52 ในป 2555
(2) คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ
คาใชจายจากการดําเนินงานอื่นๆ ตามงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2556 รวมทั้งสิ้น 100.27 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1.83 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 98.44 ลานบาทในป 2555 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.86 ซึ่ง
สวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจํานวน 2.49 ลานบาท เปนผลจากการปรับเพิ่ม
เงินเดือนประจําป นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายอื่นจํานวน 0.40 ลานบาท คาภาษีอากรจํานวน 0.32
ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณจํานวน 0.18 ลานบาท คาตอบแทนกรรมการ 0.09 ลาน
บาท ในขณะที่มีการลดลงของรายการขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย จํานวน 1.65 ลานบาท

กําไรสุทธิ
ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับระยะเวลาบัญชีหนึ่งปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกําไรสุทธิ
102.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.24 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.47 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของป 2555
จํานวน 96.41 ลานบาท โดยสาเหตุสําคัญมีดังนี้
การเพิ่มขึ้นของรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 18.70 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เปนจํานวน 15.37 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมและบริการ
จํานวน 1.28 ลานบาท และการลดลงของภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 3.84 ลานบาท เปนผลมาจากการปรับลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตามนโยบายของรัฐบาลจากรอยละ 23 เปนรอยละ 20 ในป 2556 ในขณะเดียวกัน
บริษัทมีรายการที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงคือ การลดลงของรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน จํานวน 14.85 ลาน
บาท การลดลงของรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ จํานวน 0.88 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่นๆ และหนี้สูญจํานวน 1.85 ลานบาท
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
บริษัทมีสินทรัพยรวมตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 5,559.30 ลาน
บาท ลดลงจํานวน 409.08 ลานบาท หรือรอยละ 6.85 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมจํานวน 5,968.38 ลานบาท ณ
สิ้นป 2555
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สินทรัพยหลักของบริษัทประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินอันไดแกรายการระหวางธนาคารและตลาด
เงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ และสินทรัพยอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
สําหรับสินทรัพยหลักดังนี้

เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่นๆ
รวมสินทรัพย

31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
เปลี่ยนแปลง
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
0.02
0.02
620.18
11.15
482.01
8.08
138.17
3,273.09
58.87 3,784.73
63.41
(511.64)
1,627.00
29.27 1,642.63
27.52
(15.63)
20.95
0.35
(20.95)
4.39
0.08
4.85
0.08
(0.46)
0.07
0.01
0.06
0.84
0.02
3.95
0.07
(3.11)
33.71
0.61
29.23
0.49
4.48
5,559.30 100.00 5,968.38 100.00
409.08

ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีการทําสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนเปนจํานวน 450 ลานบาท (รวมอยูในรายการระหวาง
ธนาคารและตลาดเงิน) หรือประมาณรอยละ 8.09 ของสินทรัพยรวม
เงินลงทุนในหลักทรัพย (สุทธิ) ณ สิ้นป 2556 มีจํานวน 3,273.09 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2555 จํานวน
511.64 ลานบาท โดยมีราคาทุนหรือมูลคายุติธรรม แบงตามประเภทของการลงทุน ไดดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
มูลคายุติธรรม
2556
2555
1. เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนและหนวยลงทุนในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
รวม
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591.26
2,281.68

982.22
2,303.39

379.90
3,252.84

475.74
3,761.35
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(หนวย : ลานบาท)
ราคาทุน / ราคาทุนตัดจําหนาย
2556
2555
2. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม

1.27
(1.27)
-

1.27
(1.27)
-

ราคาทุน
2556
3. เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาดในประเทศ
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวม
รวมเงินลงทุนสุทธิ

70.53
(50.28)
20.25
3,273.09

4. รายการเคลื่อนไหวเงินลงทุน
ยอดคงเหลือตนป
บวก : ซื้อเพิ่ม
หัก : จําหนายและครบกําหนดไถถอน
รวม
บวก(หัก) : มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

2555

70.53
(47.15)
23.38
3,784.73

2556

2555

3,784.73
1,846.84
(2,272.61)
3,358.96

3,395.76
2,250.15
(1,964.25)
3,681.66

(85.87)
3,273.09

103.07
3,784.73

ในภาพรวม บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิทั้งสิ้น 3,273.09 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.52 จากป 2555 ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากสินทรัพยสภาพคลองประเภทหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไดครบกําหนดลงในป 2556 และ
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บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุนออกไป ประกอบกับมูลคาของหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนมีการ
ปรับตัวลดลงตามดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เงินลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 591.26 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
18.06 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลงจากป 2555 จํานวน 390.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 39.80
(2) ตราสารทุนและหนวยลงทุนในความตองการของตลาดในประเทศ 379.90 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 11.61 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลงจากป 2555 จํานวน 95.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.15
(3) มูลคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงลดลงจนเหลือสวนต่ํากวามูลคาจํานวน 85.87 ลานบาท ณ สิ้นป 2556
จากยอดสวนเกินมูลคาจํานวน 103.07 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 ซึ่งเกิดจากปรับตัวลดลงตามดัชนีตลาดหลักทรัพย
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัท ในป 2556 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น
1,627.00 ลานบาท ลดลงจากยอด 1,642.63 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 หรือลดลงจํานวน 15.63 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2556
2555
เปลี่ยนแปลง
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
2,186.42
2,244.84
(58.42)
ดอกเบี้ยคางรับ
9.31
11.16
(1.85)
รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ
2,195.73
2,256.00
(60.27)
หัก รายไดรอตัดบัญชี
(2.58)
(7.74)
5.16
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(560.01)
(594.41)
34.40
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(6.14)
(11.22)
5.08
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ
1,627.00
1,642.63
(15.63)
การลดลงของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ เปนการลดลงของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้
จํานวน 58.42 ลานบาท จาก 2,244.84 ลานบาทในป 2555 มาเปน 2,186.42 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไมไดมีการ
อนุมัติสินเชื่อธุรกิจใหมในป 2556 ในขณะที่มีลูกหนี้หลายรายขอปดบัญชีเงินกูกอนกําหนด และยังมีลูกหนี้อีก
สวนที่ตองทยอยลดหนี้ โดยการผอนชําระคืนตามขอตกลง ทั้งนี้ยอดรวมของลูกหนี้ทั้งสองสวนเมื่อรวมกันแลว
มีจํานวนสูงกวาการขยายตัวในสวนของสินเชื่อสวนบุคคลรายยอย สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก
594.41 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 มาเปน 560.01 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 หรือลดลงสุทธิ 34.40 ลานบาท เนื่องจาก
มีการโอนบัญชีไปเปนสํารองเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายจํานวน 20.95 ลานบาท และประมาณการ
หนี้สินสําหรับภาระค้ําประกันการปฏิบัติงาน (Performance Bond) จํานวน 22.31 ลานบาท การลดลงของคาเผื่อ
การปรับโครงสรางหนี้จํานวน 5.08 ลานบาท และการลดลงของดอกเบี้ยคางรับจํานวน 1.85 ลานบาท จาก 11.16
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ลานบาท ณ สิ้นป 2555 มาเปน 9.31 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 อยางไรก็ตามบริษัทยังคงยึดหลักอนุรักษนิยม
(Conservative) และไดเนนขยายธุรกิจไปในสวนของสินเชื่อสวนบุคคลรายยอยที่เปนสินเชื่อที่ใหแกพนักงาน
ของบริษัทที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทนั้นๆมากขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินเชื่อ
สวนบุคคลรายยอยเพิ่มขึ้นสุทธิจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 144.34 ลานบาท

หนี้สิน
ตามงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีหนี้สิ้นรวมทั้งสิ้น 3,659.84 ลานบาท ลดลงจากจํานวน
4,042.87 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 หรือลดลง 383.03 ลานบาท โดยเปนการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงิน
กูยืมจํานวน 189.27 ลานบาท การลดลงของเงินรับฝากจํานวน 162.09 ลานบาท การลดลงของภาษีเงินไดนิติ
บุคคลคางจายจํานวน 10.32 ลานบาท การลดลงของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 17.17 ลานบาท
การลดลงของหนี้สินอื่นจํานวน 19.47 ลานบาท การลดลงของดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจายจํานวน 7.69 ลานบาท
และการลดลงของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสงจํานวน 0.76 ลานบาท ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของ
ประมาณการหนี้สินจํานวน 23.74 ลานบาท
หนี้สินที่สําคัญคือเงินรับฝากและเงินกูยืมซึ่งมียอดเงิน ณ สิ้นป 2556 ที่จํานวน 3,530.02 ลานบาท หรือ
รอยละ 96.45 ของหนี้สินรวม โดยเปนเงินรับฝากจากประชาชนและจากตางประเทศจํานวน 3,516.36 ลานบาท
ลดลงจํานวน 162.09 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดเงิน 3,678.45 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 และเปนตราสาร
หนี้ที่ออกและเงินกูยืมจํานวน 13.67 ลานบาท ลดลงจํานวน 189.27 ลานบาท จากจํานวน 202.94 ลานบาท ณ
สิ้นป 2555 สงผลใหเงินรับฝากและเงินกูยืมลดลงทั้งสิ้น 351.36 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจายจํานวน 34.16
ลานบาท ลดลงจํานวน 7.69 ลานบาท จากจํานวน 41.85 ลานบาท หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน
25.16 ลานบาท ลดลงจํานวน 17.17 ลานบาท จากจํานวน 42.33 ลานบาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอนําสง
จํานวน 1.86 ลานบาท ลดลงจํานวน 0.76 ลานบาท จากจํานวน 2.62 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
จํานวน 14.56 ลานบาท ลดลงจํานวน 10.32 ลานบาท จากจํานวน 24.88 ลานบาท หนี้สินอื่นๆ จํานวน 19.13
ลานบาท ลดลงจํานวน 19.47 ลานบาท จากจํานวน 38.60 ลานบาท และประมาณการหนี้สินจํานวน 34.95 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 23.74 ลานบาท จากจํานวน 11.21 ลานบาท

สวนของเจาของ
ตามงบการเงินของบริษัท สวนของเจาของ ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,899.46 ลานบาท
ต่ํากวายอด ณ 31 ธันวาคม 2555 อยู 26.05 ลานบาท ถึงแมวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิป 2556 จํานวน 102.65 ลาน
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิป 2555 เปนจํานวน 6.24 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทจายเงินปนผลไปจํานวน
60 ลานบาท และองคประกอบอื่นของสวนของเจาของลดลงจํานวน 68.70 ลานบาท อันเนื่องจากการลดลงใน
มูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย และการลดลงของภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
สําหรับรายละเอียดในบัญชีสวนของเจาของ ประกอบดวยทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 1,000.00 ลานบาท
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องคประกอบอื่นของสวนของเจาของจํานวน 100.62 ลานบาท สํารองตามกฎหมายจํานวน 106.00 ลานบาท และ
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 692.84 ลานบาท ยอดคงเหลือของกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร ณ สิ้นป 2556
จํานวน 692.84 ลานบาท มาจากกําไรสุทธิประจําปจํานวน 102.65 ลานบาท รวมกับกําไรสะสม ณ สิ้นป 2555
จํานวน 656.19 ลานบาท หักสํารองตามกฎหมาย จํานวน 6 ลานบาท เงินปนผลจายจํานวน 60 ลานบาท สําหรับ
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของจํานวน 100.62 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 ประกอบดวยกําไร(ขาดทุน)จาก
การวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 125.77 ลานบาท (เกิดจากผลตางของราคาตลาดของหลักทรัพยเผื่อขาย ณ
สิ้นป 2556 กับราคาทุนของหลักทรัพย) หักดวยรายการภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 25.15 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากตราสารทุน
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากตราสารหนี้
รวมสวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
หัก : ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รวมองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

2556
(ลานบาท)
102.36
23.41
125.77
(25.15)
100.62

คุณภาพของสินทรัพย สภาพคลองและการดํารงอัตราสวนตางๆ
เงินใหสินเชื่อ
ก) สวนประกอบของเงินใหสินเชื่อจําแนกตามประเภทธุรกิจ
เงินใหสินเชื่อ
แยกตามประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
อื่นๆ
รวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

2556
2555
ลานบาท สัดสวน (%) ลานบาท สัดสวน (%)
211.16
9.67
285.11
12.74
181.16
8.30
190.03
8.50
232.21
10.63
263.97
11.80
1,559.32
71.40
1,497.99
66.96
2,183.85
100.00
2,237.10
100.00

เงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลง
จากยอดเงิน 2,237.10 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 เปน 2,183.85 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 หรือลดลง 53.25 ลานบาท
เกิดจากการลดลงของสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยจํานวน 73.95 ลานบาท จากยอด
285.11 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 เปน 211.16 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 การลดลงของลูกหนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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และการกอสรางจํานวน 8.87 ลานบาท จากยอด 190.03 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 มาเปน 181.16 ลานบาท ณ สิ้นป
2556 การลดลงของลูกหนี้การสาธารณูปโภคและบริการจํานวน 31.76 ลานบาทจากยอด 263.97 ลานบาท ณ สิ้น
ป 2555 เปน 232.21 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นๆจํานวน 61.33 ลานบาท จากยอด
1,497.99 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 เปน 1,559.32 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 สําหรับการกระจุกตัวของสินเชื่อตาม
ภาคธุรกิจตางๆ สินเชื่ออื่นๆ ครองสัดสวนสูงสุดที่รอยละ 71.40 ภาคธุรกิจการสาธารณูปโภคและบริการที่รอย
ละ 10.63 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชยครองสัดสวนที่รอยละ 9.67 และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และการกอสรางที่รอยละ 8.30
ข) การจัดชั้นเงินใหสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ธุรกิจเงินทุนไดจัดชั้นลูกหนี้ออกเปน 6
ประเภท และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต่ําตามประเภทการจัดชั้นเหลานี้ โดยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
เกณฑของ ธปท.จะคํานวณจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ภายหลังหักมูลคาหลักประกันแลว ซึ่งตามงบการเงิน
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การจัดชั้นของสินเชื่อและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นมีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

เงินใหสินเชื่อ
และ
ดอกเบี้ยคางรับ
จัดชั้นปกติ
1,484.85
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ
184.25
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
84.32
จัดชั้นสงสัย
99.79
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
339.95
เงินสํารองสวนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไมได
(2)
รวม
2,193.16

ยอดสุทธิที่ใช
ในการ
ตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)
1,478.41
181.39
19.50
27.67
187.72
1,894.69

2556
อัตราที่ใชใน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตั้งคาเผื่อ
มูลคาที่ตอ ง
หนี้สงสัย
ตั้งตามเกณฑ มูลคาตามที่
จะสูญ (รอยละ) ขั้นต่ําของธปท. บริษัทตั้ง
1
14.79
42.04
2
3.63
137.50
100
19.50
19.50
100
27.67
27.67
100
187.72
191.22
142.08
253.31
560.01

(1) ยอดสุทธิที่ใชในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้จัดชั้นปกติและกลาวถึงเปนพิเศษ หมายถึง ยอดเงินตนคงคางสุทธิจาก
รายไดรอตัดบัญชีที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับและไมหักมูลคาหลักประกัน สําหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะ
สูญ หมายถึง เงินตนคงคางสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับหลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้ หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด ที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี
(2) ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยคางรับ
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สําหรับมูลหนี้หลังหักหลักประกันที่นํามาคํานวณมูลคาสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตองตั้งตาม
เกณฑธนาคารแหงประเทศไทย ถือตามมูลหนี้จัดชั้นตามรายงานสินทรัพยจัดชั้นที่บริษัทไดจัดชั้นและเสนอ
ขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดรวมเงินใหกูยืมแกพนักงานแตไมรวมดอกเบี้ยคางรับสําหรับลูกหนี้จัด
ชั้นปกติ
สินเชื่อและลูกหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัทมีสินเชื่อดอยคุณภาพ ณ สิ้นป 2556 และ 2555 จํานวน 524.05 ลานบาท และ 439.80 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 84.25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทคาดการณวาลูกหนี้รายหนึ่งอาจจะไมสามารถ
ปฏิบัติไดตามแผนการฟนฟูกิจการทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นของลูกหนี้จากลูกหนี้ชั้นปกติ เปนชั้น
สงสัยจะสูญ สัดสวนของสินเชื่อดอยคุณภาพ ตอเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้รวมอยูที่รอยละ 19.90 ณ สิ้นป 2556
และรอยละ 17.00 ณ สิ้นป 2555
คุณภาพของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ในป 2556 บริษัทมีรายไดจากเงินลงทุนรวมกันทั้งสิ้น 194.49 ลานบาท ลดลงจาก 195.38 ลานบาทในป
2555 หรือรอยละ 0.46 โดยรายไดในป 2556 ประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 158.31
ลานบาท กําไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.79 ลานบาท และรายไดเงินปนผล 32.39 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
1. รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 158.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 142.93 ลานบาทในป 2555
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.76 เนื่องจากในชวงที่ผานมาบริษัทมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มเติมจึงทําใหรายได
ดอกเบี้ยมีจํานวนมากขึ้น
2. กําไรสุทธิจากการจําหนายเงินลงทุน 3.79 ลานบาท ลดลงจาก 18.64 ลานบาทในป 2555 หรือลดลง
รอยละ 79.67 สาเหตุจากในป 2555 มูลคาของตราสารทุนและหนวยลงทุนเพิ่มขึ้นอยางมาก ขณะที่ในชวงครึ่ง
หลังของป 2556 ตลาดหลักทรัพยอยูในภาวะชะลอตัวทําใหมูลคาของตราสารทุนลดลง
3. รายไดเงินปนผล 32.39 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจาก 33.81 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงรอยละ 4.20
เนื่องจากตราสารทุนและหนวยลงทุนที่บริษัทถือครองไดจายปนผลดวยความระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งเกิดจาก
เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราที่ลดลงประกอบกับมีความไมแนนอนทางการเมืองตลอดชวงครึ่งหลังของป
ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในตราสารหนี้จะผานการพิจารณาสถานะทางการเงินและอันดับเครดิตของผูออก
ตราสารทุกครั้ง และมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกรรมและเอกชนในสัดสวนที่
เหมาะสมกับความเสี่ยง ทําใหในป 2556 บริษัทไมมีปญหาดานการรับชําระดอกเบี้ยและเงินตนจากตราสารหนี้
แตอยางใด ในสวนของธุรกรรมการลงทุนในตราสารทุนและหนวยลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดจะตอง
ผานการพิจารณาสถานะทางการเงิน อัตราผลตอบแทนตางๆ และสภาพคลองในการซื้อขาย อยางเพียงพอทุก
ครั้งเชนกัน
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สภาพคลองของบริษัท
ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินทรัพยสภาพคลองตามคําจํากัดความของธนาคารแหงประเทศไทยรวมทั้งสิ้น
1,211.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 34.73 ของเงินรับฝากและเงินกูยืมทั้งสิ้นจํานวน 3,460.34 ลานบาท ซึ่งสูง
กวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 6.00 ที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทยมาก สินทรัพยสภาพคลองดังกลาว
ประกอบดวยเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยจํานวน 126.00 ลานบาท เงินฝากธนาคารที่ปราศจากภาระ
ผูกพันจํานวน 44.01 ลานบาท หุนกู พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัท
มหาชนจํากัด ซึ่งปราศจากภาระผูกพันและสามารถโอนเปลี่ยนมือไดจํานวน 219.92 ลานบาท และหลักทรัพย
หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งปราศจากภาระผูกพันจํานวน 821.34 ลาน
บาท ซึ่งไดรวมหลักทรัพยที่บริษัทไดรับเปนหลักประกันอันเนื่องมาจากธุรกรรมซื้อคืน ตามสัญญาซื้อคืน
ภาคเอกชนที่ตองคืนแกคูสัญญาในอนาคตจํานวน 450 ลานบาท
ความสัมพันธของแหลงที่มาของเงินทุนกับแหลงที่ใชไปของเงินทุน
บริษัทมีแหลงที่มาของเงินทุนหลักมาจากเงินรับฝากและเงินกูยืมจากประชาชนทั่วไปนอกเหนือไปจาก
ทุนของบริษัท ในขณะที่แหลงที่ใชไปของเงินทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนในหลักทรัพย และเงินใหสินเชื่อ โดย
ณ สิ้นป 2556 สามารถแบงตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเงินฝาก ระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และ
ระยะเวลาที่เหลือของเงินใหสินเชื่อตามงบการเงินของบริษัทดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
ระยะเวลา เงินรับฝากและ %
เงินให เงินลงทุน (1) ธุรกรรมสัญญาซื้อคืน สวนตาง
เงินกูยืม
สินเชื่อ ในตราสารหนี้ ภาคเอกชน (2)
เมื่อทวงถาม
85.47
2.42
737.31
450.00
1,101.84
ไมเกิน 1 ป
3,442.76
97.53
129.99 1,193.85
(2,118.92)
0.05 1,319.12 1,656.95
2,974.28
เกิน 1 ป
1.79
รวม
3,530.02 100.00 2,186.42 2,850.80
450.00
1,957.20
หมายเหตุ 1) เฉพาะตนทุนเงินลงทุนไมรวมรายการบวกคาเผื่อการปรับมูลคาจํานวน 23.41 ลานบาท
2) เนื่องจากการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชนจํานวน 450 ลานบาท มีระยะเวลาไมเกิน 14
วัน ตามงบการเงินเมื่อสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 จึงอนุโลมจัดอยูประเภทเมื่อทวงถาม
แหลงเงินรับฝากและเงินกูยืม ณ สิ้นป 2556 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,530.02 ลานบาท โดยจํานวน 85.47
ลานบาท หรือรอยละ 2.42 เปนประเภทเมื่อทวงถาม จํานวน 3,442.76 ลานบาท หรือรอยละ 97.53 มีระยะเวลา
ครบกําหนดไมเกิน 1 ป และจํานวน 1.79 ลานบาท หรือรอยละ 0.05 มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกวา 1 ป เมื่อ
พิจารณาจากสัดสวนเงินรับฝากและเงินกูยืมตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา ณ สิ้นป 2556 ซึ่งมีอัตราสวนเงิน
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ฝากเมื่อทวงถาม : ไมเกิน 1 ป : เกิน 1 ป ที่ 2.42 : 97.53 : 0.05 จะเห็นวามีการฝากเงินในระยะสั้นสูง สวนการใช
เงินในรูปเงินใหสินเชื่อ เงินลงทุนในตราสารหนี้ และการทําธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนนั้น แหลงเงินที่ใชไปยัง
ไมสัมพันธกับแหลงทุนที่ไดมา โดยมีการใหสินเชื่อหรือลงทุนในระยะสั้นเมื่อทวงถาม และประเภทไมเกิน 1 ป
คอนขางต่ํา ในขณะที่การใหสินเชื่อหรือเงินลงทุนระยะยาวเกินกวา 1 ป มีสัดสวนที่สูง เมื่อเทียบกับระยะเวลา
แหลงที่มาของทุน ซึ่งเปนปกติของธุรกิจเงินทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้ ถาคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัท ตามคําจํากัด
ความของธนาคารแหงประเทศไทย ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสินทรัพยสภาพคลองรวมทั้งสิ้น 1,211.27 ลานบาท
หรือคิดเปน รอยละ 34.73 ของเงินรับฝากและเงินกูยืมทั้งสิ้น และเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทสวนใหญ
เปนตราสารหนี้ที่มีตลาดรองในการซื้อขาย ดังนั้น บริษัทจึงไมมีปญหาสภาพคลองอันเนื่องมาจากความไม
สัมพันธระหวางแหลงที่มาของเงินทุนและการใชไปของเงินทุน เนื่องจากสินทรัพยสภาพคลองอยูในเกณฑที่สูง
การดํารงอัตราสวนตางๆ
การดํารงอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง
บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงตามงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2556 เทากับรอยละ
33.70 ซึ่งสูงกวาอัตราขั้นต่ํารอยละ 8 ที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริ ษั ท ได แ จ ง ข อ มู ล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ต อ ผู ส อบบั ญ ชี แ ละ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตอง
แลว บริษัทไดมอบหมายให นายมานพ หิมกร เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายมานพ หิมกร กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ
1. นางกิ่งเทียน บางออ
2. นางธิดา ชลวร

ตําแหนง
รักษาการกรรมการผูจัดการ
และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูรับมอบอํานาจ
นายมานพ หิมกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
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เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไมมีบริษัทยอยใดๆ -
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
-
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ
- ไมมี -

102

