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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือบริษทั ดี.เอส. ลิสซ่ิง จาํกดั ก่อตั้งโดยนายชูชาติ เพช็รอาํไพ 

และนางดาวนภา เพชรอาํไพ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2535 มีสาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 13 ซอยจรัญสนิท
วงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
ทั้งใหม่และมือสองทุกยีห่อ้ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายทั้งในจงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุโขทยั 
กาํแพงเพชร พิจิตร เป็นตน้ โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจะเป็นผูมี้รายไดป้ระจาํทั้งรายวนัและรายเดือน เกษตรกร และ
รับจา้งทัว่ไป  ต่อมาบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมการใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนตเ์พ่ือเป็นการต่อยอดการใหบ้ริการสินเช่ือแก่
ลูกคา้ท่ีผ่อนชาํระค่างวดตามสัญญาเช่าซ้ือครบถว้นแลว้ รวมทั้ งเพ่ิมประเภทรถไปสู่รถยนต์และรถเพ่ือการเกษตรเพ่ือ
ให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากยิ่งข้ึน จนกระทัง่ปี 2544 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั ดี.เอส. ลิสซ่ิง 
จาํกดั เป็น บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2544 และไดห้ยดุการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เน่ืองจากผูผ้ลิต
และผูจ้ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์เร่ิมมีการให้บริการเช่าซ้ือแก่ลูกคา้เอง ทาํให้จาํนวนผูใ้ห้บริการเพ่ิมข้ึนและส่งผลทาํให้
ภาวะการแข่งขนัสูงข้ึน 

 ในปี 2549 บริษทัฯ เลง็เห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคาร
แห่งประเทศไทย บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลงัโดยไดรั้บอนุญาตเม่ือวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2549 และเร่ิมขยายการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลไปยงัสาขาต่างๆ ของบริษทัฯ 

     ในปี 2558 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ ไดแ้ก่ สินเช่ือนาโน
ไฟแนนซ์ (สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั) โดยบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจาก
กระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 และสินเช่ือโฉนดท่ีดิน 

ปี 2559 บริษทัฯ เร่ิมใหบ้ริการรับชาํระเงินผา่นระบบเคาน์เตอร์เซอร์วสิในเดือนกนัยายน และบริษทัใหบ้ริการตูเ้ติม
เงินอตัโนมติัเพ่ือเพ่ิมช่องทางบริการดา้นอ่ืนใหก้บัลูกคา้มากข้ึน  

ปี 2560 บริษทัฯ เร่ิมใหบ้ริการรับชาํระเงินผา่นบ๊ิกซี, เทสโก ้โลตสั และแอร์เพย ์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับชาํระให้กบั
ลูกคา้มากข้ึน 

ปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั เมืองไทย เเคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เละเพ่ิมช่องทางการการเช็คค่างวดโดยลูกคา้สามารถเช็คผา่นระบบแอพพลิเคชัน่
เมืองไทย 4.0 เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

 บริษทัฯ ใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยท่ีเป็นคนในพ้ืนท่ีเป็นหลกั ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ โดยมีสโลแกนวา่ “บริการใกลชิ้ด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” จนทาํให้ไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มา
ใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง และเพ่ือรองรับการเติบโตดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีในการบริการใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสาขารวมทั้งส้ิน 3,279 สาขา  

  

 1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ 

  วสัิยทศัน์ (Vision) 
เราจะดาํรงความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ 
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  พนัธกิจ (Mission) 
1. บริษัทฯ จะขยายพ้ืนท่ีการให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิด

ดาํเนินการในรูปแบบ สาขาใหญ่ สาขายอ่ย และศูนยบ์ริการโดยในปี 2563 จะตอ้งมีจาํนวนสาขา 
4,500 สาขา 

2. บริษทัฯ จะตอ้งมีส่วนแบ่งการตลาดมากเป็นอนัดบั 1 ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีเปิดดาํเนินการ และฐานลูกคา้
ของ บริษทัฯจะตอ้งเพ่ิมข้ึนทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 30 เปอร์เซ็นต ์

3. บริษทัฯ จะตอ้งมียอดปล่อยสินเช่ือเฉล่ียต่อจาํนวนพนกังานสูงท่ีสุดในธุรกิจเดียวกนั 
4. บริษทัฯ จะให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลและการบริหารหน้ี โดยใช ้MTC Model เป็นเคร่ืองมือใน

การดาํเนินงาน 
5. บริษทัฯ จะใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่สําคญั 
  พฒันาการท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2535 
� เร่ิมประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หม่และมือสองในนาม “บริษทั ดี.เอส. ลิสซ่ิง จาํกดั” 
ปี 2539 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 13 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2 ลา้นบาท เป็น 15 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 130,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

� ขยายการใหบ้ริการสินเช่ือไปยงัภาคกลาง โดยเร่ิมจากการเปิดสาขาท่ีจงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดัแรก 
ปี 2541 
� เร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถจกัรยานยนต ์
ปี 2544 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 15 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

� เร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถเพื่อการเกษตร 
� เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “บริษทั ดี.เอส. ลิสซ่ิง จาํกดั” เป็น “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั” 
� ยกเลิกการประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ 
ปี 2546 
� เร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถยนต ์ 
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ปี 2547 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

� ขยายการใหบ้ริการสินเช่ือไปยงัภาคตะวนัออก โดยเร่ิมจากการเปิดสาขาท่ีจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัแรก 
ปี 2549 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใช้
ในการขยายสินเช่ือ 

� เร่ิมประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 

ปี 2550 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท โดยการออกหุน้

สามญัใหม่จาํนวน 500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

ปี 2551 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใช้
ในการขยายสินเช่ือ 

� ขยายการให้บริการสินเช่ือไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเร่ิมจากการเปิดสาขาท่ีจังหวดัขอนแก่นเป็น
จงัหวดัแรก 

� ยา้ยสาํนกังานใหญ่จากอาคารเลขท่ี 13 ซอยจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร มาอยู ่ณ 
อาคารเลขท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

ปี 2552 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 350 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใช้
ในการขยายสินเช่ือ 

ปี 2553 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 150 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใช้
ในการขยายสินเช่ือ 

ปี 2554 
� บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้ของบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจนายหนา้

ประกนัวินาศภยั จากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน 19,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการเสริมแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ 
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� เดือนกรกฎาคม 2554 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 470 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 600 ลา้นบาท เป็น 1,070 
ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 4,700,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสินเช่ือ 

� เดือนพฤศจิกายน 2554 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 30 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน 1,070 ลา้นบาท เป็น 1,100 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสินเช่ือ  

� บริษทัฯ ซ้ือและรับโอนลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือจากผูถื้อหุ้นใหญ่มูลค่า 537.82 ลา้นบาท ในราคาตามมูลค่าคงเหลือ
ของลูกหน้ี  

ปี 2555 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียน 160 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,100 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 1,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

� เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมูลรถแห่งแรกและแห่งท่ี 2 ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดัอยธุยา เพ่ือเป็นศูนยก์ลางใน
การจดัประมูลรถท่ีสาขาต่างๆ ในเขตภาคเหนือและภาคกลางและภาคตะวนัตก 

ปี 2556 
� เพ่ิมทุนจดทะเบียน 315 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,260 ลา้นบาท เป็น 1,575 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จาํนวน 3,150,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพ่ือนาํเงินไปใชใ้น
การขยายสินเช่ือ 

ปี 2557 
� เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมูลรถแห่งท่ี 3 ท่ีจงัหวดัชลบุรี เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการจดัประมูลรถท่ีสาขาต่างๆ ในเขต

ภาคกลางและภาคตะวนัออก โดยเร่ิมการประมูลคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557  
� เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมูลรถแห่งท่ี 4 ท่ีจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการจดัประมูลรถท่ีสาขาต่างๆ ใน

เขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเร่ิมการประมูลคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2557  
� ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

- แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็น 1 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 545 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,575 ลา้นบาท เป็น 2,120 ลา้นบาท โดย

การออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 545 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 
 (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 502.50 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 
 (2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 42.50 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

และ/ หรือบริษทัยอ่ย 
      (3)   วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 หุ้นของบริษทัฯได้ทาํการซ้ือขายเป็นคร้ังแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 506 สาขา 
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ปี 2558 
� เร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือโฉนดท่ีดิน 
� เร่ิมใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสินเช่ือนา

โนไฟแนนซ์ โดยไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
� ขยายการใหบ้ริการสินเช่ือไปยงัภาคใต ้โดยเร่ิมจากการเปิดสาขาท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัแรก 
ปี 2559 
� เปิดสาขาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบ้ริการในแต่ละภาค ดงัน้ี ภาคเหนือสาขาเพ่ิมข้ึน 87 สาขา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สาขาเพ่ิมข้ึน 282 สาขา ภาคกลางสาขาเพ่ิมข้ึน 282 สาขา ภาคใตส้าขาเพ่ิมข้ึน 73 สาขา รวมเปิดสาขาทั้งส้ิน 724 
สาขา 

� เพ่ิมช่องทางการจ่ายชาํระเงิน โดยลูกคา้สามารถชาํระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
ปี 2560 
� เปิดสาขาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใหบ้ริการในแต่ละภาค ดงัน้ี ภาคเหนือสาขาเพ่ิมข้ึน 66 สาขา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สาขาเพ่ิมข้ึน 226 สาขา ภาคกลางสาขาเพ่ิมข้ึน 389 สาขา ภาคใตส้าขาเพ่ิมข้ึน 79 สาขา รวมเปิดสาขาทั้งส้ิน 760 
สาขา 

� เพ่ิมช่องทางการจ่ายชาํระเงินโดยลูกคา้สามารถชาํระผา่นบ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั และแอร์เพย ์
� เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมูลรถแห่งท่ี 5 ท่ีจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการจดัประมูลรถท่ีสาขาต่างๆ 

ในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเร่ิมการประมูลคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
ปี 2561 
� เปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั เมืองไทย เเคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
� เ ปิดสาขาเ พ่ือเ พ่ิม พ้ืนท่ีการให้บริการในแต่ละภาค  ดัง น้ี  ภาคเหนือสาขาเ พ่ิม ข้ึน  81  สาขา  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือสาขาเพ่ิมข้ึน 231 สาขา ภาคกลางสาขาเพ่ิมข้ึน 456 สาขา ภาคใตส้าขาเพ่ิมข้ึน 87 สาขา 
รวมเปิดสาขาทั้งส้ิน 855 สาขา 

� เพ่ิมช่องทางการการเช็คค่างวดโดยลูกคา้สามารถเช็คผ่านระบบแอพพลิเคชัน่เมืองไทย 4.0 เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

� เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมูลรถแห่งท่ี 6 ท่ีจงัหวดัราชบุรี เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการจดัประมูลรถท่ีสาขาต่างๆ ใน
เขตภาคกลางและภาคใต ้โดยเร่ิมการประมูลคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

  โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

บริษทั เม ืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
(ทุนชาํระแลว้ 2,120 ลา้นบาท) 

99.99% 

บริษทั เม ืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรนัส  ์โบรกเกอร  ์จาํกดั 
(ทุนชาํระแลว้ 2 ลา้นบาท) 
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  การดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 1. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) (“MTC”) 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนด
ท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ใหแ้ก่ลูกคา้รายยอ่ยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปผา่นสาขาของบริษทัฯ ท่ีกระจาย
อยูใ่นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่วา่จะเป็นเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้โดยโครงสร้าง
การบริหารจดัการสาขาของบริษทัฯ จะแบ่งลาํดบัชั้นเป็น สาขาใหญ่ สาขายอ่ย และศูนยบ์ริการ โดยสาขาใหญ่จะอยูภ่ายใต้
การดูแลของผูจ้ดัการเขตซ่ึงจะข้ึนตรงกบัฝ่ายกิจการสาขา แต่ละสาขาใหญ่จะดูแล 10 สาขายอ่ย และ 10 ศูนยบ์ริการ ดงัแผนภาพ
ดา้นล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสาขาทั้งส้ิน 3,279 สาขา โดยบริการของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.1 ธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ  
 บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยครอบคลุมรถประเภทต่างๆ 

ประกอบดว้ย รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์และรถเพ่ือการเกษตร ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือจะตอ้งส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียน
รถตวัจริงใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนั โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  

(ก) ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์– เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยทั่
 วไปท่ีมีกรรมสิทธ์ิในรถจกัรยานยนตแ์ละมีรถจกัรยานยนตใ์นครอบครอง 

(ข) ธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์- เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปท่ีมี
กรรมสิทธ์ิในรถยนตแ์ละมีรถยนตใ์นครอบครอง ทั้งน้ี ประเภทของรถยนตท่ี์สามารถนาํมาขอ
ใชบ้ริการกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล รถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์รถตู ้รถบรรทุก 6 ลอ้ 
และรถบรรทุก 10 ลอ้ 

(ค) ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถเพื่อการเกษตร - เป็นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้น โดยจะตอ้งครอบครองและมีกรรมสิทธ์ิในรถเพื่อการเกษตร 
ทั้งน้ี ประเภทของรถเพ่ือการเกษตรท่ีสามารถนาํมาขอใชบ้ริการกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ รถไถ รถ
ไทยแลนด ์ 

   1.2 ธุรกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 
    บริษทัฯ ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนัแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัการผอ่นชาํระสินเช่ือ
ทะเบียนรถกบับริษทัฯ มาก่อน และมีประวติัการผอ่นชาํระท่ีดี โดยบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบ
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  

ฝ่ายกจิการสาขา 

ผูจ้ดัการเขต 

สาขาใหญ่ 

สาขายอ่ย 10 สาขา ศนูยบ์รกิาร 10 ศนูย ์
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   1.3 ธุรกิจให้บริการสินเช่ือทีม่ทีีด่นิเป็นหลักประกัน 
    บริษทัฯ ใหบ้ริการสินเช่ือท่ีมีท่ีดินเป็นหลกัประกนั ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือจะตอ้งส่งมอบโฉนดท่ีดินตวั
จริงให้แก่บริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้ว่าจะมีการจดจาํนองท่ีดินหรือไม่ข้ึนอยู่กบั
วงเงินสินเช่ือและอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
   1.4 ธุรกิจให้บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 
    บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์เป็นการปล่อยสินเช่ือแบบไม่มีหลักประกัน โดยมี
วตัถุประสงค์การขอสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัการผ่อนชาํระสินเช่ือทะเบียนรถกบับริษทัฯ มา
ก่อน และมีประวติัการผ่อนชาํระท่ีดี โดยบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือนาโน
ไฟแนนซ์ภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
 

         2. บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“MTLI”)   
 MTLI จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 โดยมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 2 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุ้นใน MTLI จาํนวน 19,998 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 MTLI ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ พรบ. รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์และประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล โดยไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวนิาศภยั ตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 จากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554  
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 

        

- สินเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน 2,161.07 84.45 3,772.13 84.35 6,116.56 81.87 8,096.29 77.73 
- สินเช่ือส่วนบุคคล 64.02 2.50 247.21 5.53 678.36 9.08 1,448.02 13.90 
รวมรายไดด้อกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

2,225.09 
 

86.95 
 
4,019.34 89.88 6,794.92 90.95 9,544.31 91.63 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ1) 317.29 12.40 436.07 9.75 642.03 8.59 796.38 7.64 
รายไดอ่ื้น2) 16.56 0.65 16.59 0.37 34.04 0.46 75.77 0.73 
รวมรายไดท้ั้งหมด 2,558.94 100.00 4,472.00 100.00 7,470.99 100.00 10,416.46 100.00 

หมายเหตุ : 1) รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ ประกอบดว้ย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหนา้จากการขายประกนัของ MTLI   
  2) รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย รายไดค่้าบริการขอ้มูลแก่บริษทัประกนั, กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น, ค่าเสียหายจากการยดึ 
          รถยดึ เป็นตน้ 
   
 
 
 
 
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่1 หน้า 8 

 

 2.2 ลักษณะบริการของบริษัทฯ 
  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือนาโน
ไฟแนนซ์แก่ลูกคา้รายยอ่ยท่ีเป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไป ทั้งน้ี ลกัษณะของการให้บริการสินเช่ือแต่ละประเภท มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   

 2.2.1 สินเช่ือทะเบียนรถ 
 สินเช่ือทะเบียนรถเป็นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรถมาแลว้ไม่

น้อยกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัฯ กาํหนด หรือมีหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นไดว้่าญาติสนิทเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิมาก่อนหน้านั้น 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่ผูข้อสินเช่ือเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิจริง ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือจะตอ้งส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตวัจริง
ให้แก่บริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนั โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ แต่จะตอ้งลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงการโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ือรับทราบขอ้ตกลงท่ีหากลูกคา้ผิดนดัไม่ชาํระหน้ีใหก้บับริษทัฯ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
ลูกคา้ยินยอมท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบรถท่ีเป็นหลกัประกนัการขอสินเช่ือให้แก่บริษทัฯ รวมทั้งลงนามในแบบคาํขอ
โอนและรับโอนและหนงัสือมอบอาํนาจของกรมการขนส่งทางบก ทั้งน้ี ลูกคา้จะยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรถท่ีนาํมาขอ
สินเช่ือและสามารถนาํรถกลบัไปใชง้านตามปกติได ้ 

หากลูกคา้คา้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 2 งวด ข้ึนไป บริษทัฯ สามารถยึดหลกัประกนัได ้โดยบริษทัฯ จะส่ง
หนงัสือบอกเลิกสัญญาเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับไปยงัผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั หากผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนัไม่มาติดต่อขอซ้ือ
รถคืนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษทัฯ สามารถดาํเนินการขายรถท่ีเป็นหลกัประกนัโดยผา่นศูนยป์ระมูลรถของบริษทัฯ 

บริการสินเช่ือทะเบียนรถของบริษทัฯสามารถแบ่งประเภทตามประเภทของรถท่ีเป็นหลกัประกนัได ้ดงัน้ี 
(1) สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์
(2) สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์
(3) สินเช่ือทะเบียนรถเพ่ือการเกษตร 

 
ในปี 2558-2560 บริษทัฯ มีจาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถทั้งส้ิน 1,079,968 สัญญา จาํนวน 1,494,737 

สัญญา และจาํนวน 1,928,019 สัญญา โดยมียอดการให้สินเช่ือทะเบียนรถทั้งส้ิน 19,133 ลา้นบาท จาํนวน 30,950 ลา้นบาท 
จาํนวน 43,003 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 61.76 และร้อยละ 38.94 ตามลาํดบั โดยยอดการให้สินเช่ือ
ทะเบียนรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประมาณ 43-65 ของยอดการให้สินเช่ือรวมในปี 2558-2560 สินเช่ือทะเบียน
รถยนต ์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29-32 ของยอดการให้สินเช่ือรวมในปี 2558-2560 ในขณะท่ีมียอดลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม
ประเภทสินเช่ือทะเบียนรถคงเหลือจาํนวน 11,927 ลา้นบาท จาํนวน 19,470 ลา้นบาท จาํนวน 26,844 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558-
2560 ตามลาํดบั    

 สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถทั้งส้ิน 2,537,977 สัญญา โดยมียอดการให้
สินเช่ือทะเบียนรถทั้งส้ิน 57,321.97 ลา้นบาท และมียอดลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประเภทสินเช่ือทะเบียนรถคงเหลือจาํนวน 34,275.64 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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2.2.2 สินเช่ืออ่ืน  ๆ
  บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 

   สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงั
เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549  บริษทัฯ มีนโยบายการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลเฉพาะแก่ลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถ
ของบริษทัฯ และมีประวติัการชาํระท่ีดีเท่านั้น เน่ืองจากเป็นการใหสิ้นเช่ือโดยไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจาํกดัวงเงินการ
ให้สินเช่ือส่วนบุคคล โดยหากเป็นวงเงินตามท่ีบริษทัฯกาํหนด จะตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงตอ้งเป็นเจา้บา้นหรือขา้ราชการเท่านั้น 
เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาวา่เป็นอาชีพท่ีมัน่คงและมีหลกัแหล่งท่ีแน่นอน สามารถช่วยป้องกนัความเส่ียงกรณีท่ีผูข้อสินเช่ือไม่
สามารถชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้ สาํหรับสินเช่ือส่วนบุคคลน้ี บริษทัฯ กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเป็นรายเดือนตั้งแต่ 6 - 30 
เดือน โดยคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากลูกคา้ 

  บริการสินเช่ือโฉนดทีด่นิ 
   สินเช่ือโฉนดท่ีดินเป็นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ลูกคา้
ท่ีมาขอสินเช่ือจะตอ้งส่งมอบโฉนดท่ีดินตวัจริงใหแ้ก่บริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนัการขอสินเช่ือ โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทักาํหนด 

บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 
   สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558  บริษทัฯ มีนโยบายการใหบ้ริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์เฉพาะแก่ลูกคา้ท่ีเคยใช้
บริการสินเช่ือทะเบียนรถของบริษทัฯ และมีประวติัการชาํระท่ีดีเท่านั้น เน่ืองจากเป็นการให้สินเช่ือโดยไม่มีหลกัประกนั โดย
ลูกคา้ตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้พ่ือนาํเงินไปประกอบอาชีพเท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจาํกดัวงเงินการใหสิ้นเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 
โดยบริษทัฯกาํหนดใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัซ่ึงตอ้งเป็นเจา้บา้นหรือลูกคา้เก่าท่ีมีประวติัการชาํระดีเท่านั้น เน่ืองจากบริษทัฯ พิจารณาวา่
เป็นอาชีพท่ีมัน่คงและมีหลกัแหล่งท่ีแน่นอน สามารถช่วยป้องกนัความเส่ียงกรณีท่ีผูข้อสินเช่ือไม่สามารถชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทั
ฯ ได ้ สาํหรับสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์น้ี บริษทัฯ กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเป็นรายเดือนตั้งแต่ 6 - 36 เดือน โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีจากลูกคา้ 

  ในปี 2558 - 2560 บริษทัฯ มีจาํนวนสัญญาท่ีให้สินเช่ืออ่ืนๆทั้งส้ิน 114,037 สัญญา 337,598 สัญญา และ 
719,264 สัญญา โดยมียอดการให้สินเช่ืออ่ืนๆจาํนวน 1,098  ลา้นบาท จาํนวน 6,767 ลา้นบาท และจาํนวน 15,036 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.43 ร้อยละ 17.94 และร้อยละ 25.91 ของยอดการให้สินเช่ือรวม ตามลาํดบั ในขณะท่ีมียอด
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมประเภทสินเช่ืออ่ืนๆคงเหลือจาํนวน 703 ลา้นบาท จาํนวน 4,071 ลา้นบาท และจาํนวน 8,778 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
   สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ มีจาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ืออ่ืนๆทั้งส้ิน 1,245,443 สัญญา โดยมียอดการใหสิ้นเช่ือ
อ่ืนๆทั้งส้ิน 24,653.98 ลา้นบาท และมียอดลูกหน้ีคงเหลืออ่ืนๆจาํนวน 13,771.70 ลา้นบาท ณ 31 ธนัวาคม ปี 2561 
ยอดการให้สินเช่ือแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 

ประเภทการให้สินเช่ือ 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
สินเช่ือทะเบียนรถ 19,133.32 94.57 30,949.90 82.06 43,002.84 74.09 57,321.97 69.93 
สินเช่ืออ่ืนๆ 1,098.29 5.43 6,766.82 17.94 15,035.89 25.91 24,653.98 30.07 
รวมท้ังหมด 20,231.61 100.00 37,716.72 100.00 58,038.73 100.00 81,975.95 100.00 
ยอดการให้สินเช่ือเฉล่ียต่อ
สาขา 

21.52  22.67  23.94  24.99  
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จํานวนสัญญาแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 

ประเภทการให้สินเช่ือ 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม  2559 31 ธันวาคม  2560 31 ธันวาคม  2561 

จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ 

สินเช่ือทะเบียนรถ 1,079,968 90.44 1,494,737 81.57 1,928,019 72.83 2,537,977 67.08 
สินเช่ืออ่ืนๆ 114,037 9.56 337,598 18.43 719,264 27.17 1,245,443 32.92 
รวมท้ังหมด 1,194,005 100.00 1,832,335 100.00 2,647,283 100.00 3,783,420 100.00 

ยอดลูกหนีค้งเหลือแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 

ประเภทการให้สินเช่ือ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินเช่ือทะเบียนรถ 11,926.71 94.43 19,470.52 82.71 26,844.14 75.36 34,275.77 71.34 
สินเช่ืออ่ืนๆ 703.49 5.57 4,070.72 17.29 8,778.43 24.64 13,771.70 28.66 
รวม 12,630.20 100.00 23,541.24 100.00 35,622.57 100.00 48,047.47 100.00 
ลูกหนีค้งเหลือเฉล่ียต่อสาขา 13.44  14.14  14.69  14.65  

หมายเหตุ : ยอดลูกหน้ีคงเหลือ คาํนวณจากมูลหน้ีตามสญัญารวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
 
 2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย 
 บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (“MTLI”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั โดย
ไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยั ตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบนั กรมธรรมป์ระกนัวินาศภยัท่ี 
MTLI เป็นนายหนา้ในการจาํหน่าย ไดแ้ก่ กรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสําหรับรถจกัรยานยนต ์(พ.ร.บ. 
รถจกัรยานยนต์) กรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสําหรับรถยนต์ (พ.ร.บ. รถยนต์) และกรมธรรม์ประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล  

MTLI จะทาํหนา้ท่ีในการติดต่อกบับริษทัประกนัวินาศภยัต่างๆ เพ่ือจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนั
วินาศภยัมาขายให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงในการขายประกนันั้น MTLI จะดาํเนินการผ่านสาขาและศูนยบ์ริการของบริษทัฯ เท่านั้น 
บริษทัฯ มีนโยบายใหพ้นกังานตาํแหน่งท่ีกาํหนด ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย หวัหนา้หน่วยบญัชี หวัหนา้หน่วยวิเคราะห์ และ
หวัหนา้หน่วยเร่งรัดหน้ีสิน ตอ้งผา่นการทดสอบการเป็นนายหนา้ประกนัภยั โดยในแต่ละสาขาจะสามารถใหบ้ริการขายและ
ออกกรมธรรม ์พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต ์พ.ร.บ. รถยนต ์และกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ใหแ้ก่ลูกคา้ผูข้อสินเช่ือ
ของแต่ละสาขา เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้   

MTLI ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากบริษทัประกนัวินาศภยัตามอตัราท่ีกาํหนด โดยในปี 2559-2561 
MTLI มีรายไดค้่านายหนา้จาํนวน 27.06 ลา้นบาท จาํนวน 32.22 ลา้นบาท  และจาํนวน 37.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะท่ี
บริษทัฯ จะไดรั้บค่าบริการขอ้มูลจากบริษทัประกนัวินาศภยั จากการท่ีอาศยัสาขาและศูนยบ์ริการของบริษทัฯ ท่ีมีจาํนวน
มากและครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นช่องทางแนะนาํและติดต่อลูกคา้เพ่ือขายประกนั โดยในปี 2559-2561 
บริษทัฯ มีรายไดค้่าบริการขอ้มูลจาํนวน 5.21 ลา้นบาท และจาํนวน 10.84 ลา้นบาท และจาํนวน 13.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุ :  
1) MTC นาํส่งค่าเบ้ียประกนัสุทธิหลงัหกัค่าบริการขอ้มูลใหแ้ก่ MTLI 
2) MTLI นาํส่งค่าเบ้ียประกนัสุทธิหลงัหกัค่านายหนา้ใหแ้ก่บริษทัประกนัวนิาศภยั 

 2.4 การตลาดและการแข่งขัน 
  2.4.1 อุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคล 

สินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ นั้น จดัเป็นสินเช่ือในกลุ่มสินเช่ือภาคครัวเรือนท่ีมี
อัตราการเติบโตเฉล่ียในช่วงปี 2558-2560 เท่ากับร้อยละ 4.18 ต่อปี สูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเฉล่ียในช่วงปี 2558-2560 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 3.69 ต่อปี โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลกั คือ การเติบโตของการ
อุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 7,012 พนัลา้นบาท ในปี 2558 เป็นจาํนวน 7,529 พนัลา้นบาท ในปี 2560 
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.62 ต่อปี  อยา่งไรก็ดี ยอดคงคา้งหน้ีครัวเรือนคงทยอยปรับเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดยมีธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นเสาหลกัใน
การปล่อยสินเช่ือภาคครัวเรือน 

 
 

 
 
 

สรุปภาวะและแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที ่4 ปี 2561  
เศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัว โดยธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออกขยายตัวต่อเน่ือง แต่กลุ่มท่ีผลิตเพ่ือ

ตอบสนองอุปสงคใ์นประเทศค่อนขา้งทรงตวั สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัชะลอลงบา้งสอดคลอ้งกบักาํลงัซ้ือใน
ภูมิภาคท่ียงัไม่เขม้แขง็ ดา้นการท่องเท่ียวขยายตวัในทุกภูมิภาคทั้งจากนกัท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ แมก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวจีน
ยงัหดตวั แต่สถานการณ์เร่ิมปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์ยายตวัดีเฉพาะในกรุงเทพฯ และ

21,157  21,144  21,437 

7,012  7,251  7,529 

11,154  11,584 
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2558  2559  2560 

คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน  คา่ใชจ้า่ยเพือ่การอปุโภคบรโิภค  หนีส้นิภาคครวัเรอืน 

บรษิทัประกนั
วนิาศภยั 

MTLI MTC 
ลกูคา้         

ผูข้อสนิเชือ่ 

ขายและออกกรมธรรม ์

ชาํระคา่เบีย้ประกนั นําสง่คา่เบีย้
ประกนัสทุธ1ิ) 

นําสง่คา่เบีย้
ประกนัสทุธ2ิ) 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 

บาทต่อเดอืน พนัลา้นบาท 
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ปริมณฑล รวมถึงจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสําคญั และธุรกิจก่อสร้างเติบโตจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะในเขตเมือง แต่ในส่วนภูมิภาคค่อนขา้งทรงตวัตามการเบิกจ่ายในต่างจงัหวดัท่ียงัล่าชา้ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ยงั ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายสาขาตามปกติ ซ่ึงใชเ้มด็เงินลงทุนใกลเ้คียงกบัปีก่อน มีเพียงธุรกิจขนาด
ใหญ่ บางรายท่ีลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงใชเ้มด็เงินลงทุนสูงและเป็นแผนลงทุนต่อเน่ืองหลายปี นอกจากน้ีธุรกิจส่วน
ใหญ่คาดวา่รายไดใ้นไตรมาสหนา้จะปรับดีข้ึนตามทิศทางเศรษฐกิจไทยท่ีจะยงัขยายตวัต่อเน่ือง แมบ้างภาคธุรกิจอาจแผว่ลง
บา้งโดยเฉพาะตลาดรถยนต ์ 

ความตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย โดยผูป้ระกอบการในภาคการผลิตมีความตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึน
เพ่ือรองรับการผลิตท่ีขยายตวัแต่หลายรายไดน้าํเคร่ืองจกัรและระบบอตัโนมติัเขา้มาใชแ้ทนแรงงานต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้เกิด
ความตอ้งการแรงงานทกัษะท่ีทาํงานกบัเทคโนโลยขีั้นสูงเพ่ิมข้ึน ส่วนธุรกิจภาคบริการตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึนบา้งตามการ
เติบโตของภาคท่องเท่ียวและภาคขนส่งแต่ธุรกิจโรงแรมปรับไปเป็นการจา้งงานรายวนัเพ่ิมตามฤดูกาลท่องเท่ียวแทนการจา้ง
งานประจาํ ภาคการค้าจ้างงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยตามการขยายสาขาแต่ลดจํานวนพนักงานต่อสาขาลง ส่วนธุรกิจภาค
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความตอ้งการแรงงานเพ่ิมข้ึนบา้ง 

ตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อยตามการปรับข้ึนค่าแรงและการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้โภคภณัฑ์บาง
ประเภท ขณะท่ีราคานํ้ามนัท่ีลดลงในไตรมาสน้ีเป็นผลดีต่อตน้ทุนในทุกภาคธุรกิจ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ส่งผา่นตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนไปยงัราคาขายได ้ 

 
แนวโน้มในไตรมาสท่ี 1 ปี 2562  

การบริโภคภาคเอกชน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมจะขยายตวั
ต่อเน่ือง โดยมีปัจจยับวกจากแนวโนม้การจดัการเลือกตั้งในปี 2562 ซ่ึงจะช่วยให้ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคปรับดีข้ึน การ
เพ่ิมโปรโมชัน่ของผูป้ระกอบการจากแรงกดดนัดา้นการแข่งขนัท่ีรุนแรงทั้งออฟไลน์และออนไลน์และโครงการอัง่เปาช่วย
ชาติในช่วงตรุษจีนท่ีจะกระตุน้การใชจ่้ายดว้ยการคืนภาษีมูลค่าเพ่ิมผา่นระบบพร้อมเพยร์วมถึงโครงการช่วยเหลือครัวเรือน
ฐานรากของภาครัฐท่ีจะช่วยสนบัสนุนกาํลงัซ้ือของครัวเรือนระดบัล่าง อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการเห็นวา่การขยายตวัของ
การบริโภคจะยงัเปราะบางจากกําลังซ้ือโดยรวมท่ียงัไม่เข้มแข็งและหน้ีครัวเรือนท่ี ยงัอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ี 
ผูป้ระกอบการในหมวด ยานยนตส่์วนใหญ่มองวา่ตลาดรถยนตใ์นประเทศ จะชะลอลงบา้งในปี 2562 จากการเร่งซ้ือในช่วง 
ปีก่อน รวมถึงแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาข้ึนในประเทศ 

ดา้นการผลิต ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดว่าการผลิตมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ืองในกลุ่มสินคา้ท่ีผลิต
สาํหรับการส่งออก โดยเฉพาะช้ินส่วนฯประเภท Data Storage ท่ียงัมีแนวโนม้เติบโตดี ดา้นการผลิตสินคา้เกษตรและเกษตร
แปรรูปจะขยายตวัไดต้ามอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง สาํหรับการผลิตรถยนตจ์ะขยายตวัชะลอลงตามอุปสงค์
ทั้งในและ ต่างประเทศท่ีแผ่วลง ส่วนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปจะทรงตวัจากปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบท่ียงัไม่กลบัเขา้สู่
ภาวะปกติเช่นเดียวกบัการผลิตปูนซีเมนตท่ี์ใชก้าํลงัการผลิตใกลเ้ตม็ท่ีอยูแ่ลว้ส่วนผลิตภณัฑย์างพาราแปรรูปจะหดตวัตาม
ความตอ้งการจากประเทศจีนท่ีคาดวา่จะยงัตํ่าต่อเน่ือง 

ด้านการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการในทุกภูมิภาคประเมินว่าการท่องเท่ียวจะยงัขยายตัวได้จากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเอเชียท่ีมีแรงส่งต่อเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมาเลเซียเป็นสาํคญั โดยส่วนหน่ึงไดรั้บผลดีจากการเปิดเท่ียวบินตรง
มาไทยเพ่ิมข้ึน อีกทั้ งนักท่องเท่ียวบางกลุ่ม อาทิ อินเดียและจีน จะยงัคงได้รับปัจจัยบวกเพ่ิมเติมจากมาตรการยกเวน้
ค่าธรรมเนียม VOA นอกจากน้ียงัมีผลดีจากการปรับตวัของผูป้ระกอบการเพ่ือขยายฐานนักท่องเท่ียวอีกด้วย สําหรับ
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นักท่องเท่ียวไทยคาดว่ายงัมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองจากนโยบายท่องเท่ียวเมืองรองท่ีเร่ิมเห็นผลชดัเจนมากข้ึนในหลาย
จงัหวดั 

ดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง ผูป้ระกอบการมองวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยย์งัมีแนวโนม้ขยายตวั 
ต่อเน่ืองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สะทอ้นจากการเปิดตวัโครงการใหม่และยอดขายรอโอน (backlog) ท่ีมีต่อเน่ือง 
รวมถึงเห็นการแข่งจดัโปรโมชัน่อยา่งรุนแรงของผูป้ระกอบการเพ่ือเร่งกระตุน้ยอดขายและโอนก่อนมาตรการ LTV จะมีผล
บงัคบัใชใ้นเดือนเมษายน อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการเห็นวา่มาตรการดงักล่าวประกอบกบัแนวโนม้อตัราดอกเบ้ียขาข้ึนจะ
ส่งผลให้ผูซ้ื้อบางกลุ่มชะลอการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในระยะถดัไป เน่ืองจากอาจตอ้งใชเ้วลาในการหาเงินดาวน์มากข้ึน
จากสัดส่วนเงินดาวน์ท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนสัญญากูอ้สังหาริมทรัพย ์และขอ้จาํกดัท่ีมากข้ึนสําหรับผูท่ี้ตอ้งการหา
บุคคลกูร่้วม เน่ืองจาก สัญญากูด้งักล่าวจะถูกนบัเสมือนเป็นสัญญากูห้ลกัของผูกู้ร่้วมดว้ย ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการหลายรายมี
แนวทางปรับตวัดว้ยการยืดระยะเวลาผ่อนดาวน์ให้นานข้ึน โดยให้ผูซ้ื้ออยูฟ่รีระหว่างผ่อนดาวน์สาํหรับท่ีอยูอ่าศยัแนวสูง
และใชก้ลยุทธ์จองก่อนสร้าง แทนการขายบา้นพร้อมอยู่สําหรับท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ดา้นธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ดา้นการลงทุน การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมมีทิศทางท่ีดีในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรายใหญ่บาง
แห่งในกลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผูผ้ลิตอาหาร ธุรกิจบริการท่ีพกัแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์จะยงัคงใชเ้ม็ดเงิน
ค่อนขา้งสูงสาํหรับแผนการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อน 

ดา้นการจา้งงาน ผูป้ระกอบการคาดว่าการจา้งงานโดยรวมจะปรับดีข้ึนเล็กน้อย นาํโดยภาคการผลิตท่ี
คาํสั่งซ้ือมีแนวโนม้ขยายตวัและภาคบริการท่ีคาดว่านกัท่องเท่ียวจีนจะฟ้ืนตวักลบัมามากข้ึนในช่วงตรุษจีน อยา่งไรก็ตาม 
ผูป้ระกอบการบางรายเห็นวา่ค่าจา้งขั้นตํ่าท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีเร่งให้ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะในภาคการผลิต
และภาคการคา้ปรับตวัไปใชเ้คร่ืองจกัรและระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนแรงงานเร็วมากข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลให้
การเติบโตของการจา้งงานไม่สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจะเป็นปัจจยักดดนัการบริโภคใน
ประเทศไดใ้นระยะต่อไป 

ดา้นตน้ทุน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มองว่าตน้ทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของมาตรการกีดกนัทาง
การคา้ซ่ึงอาจทาํใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกปรับเพ่ิมข้ึนและอาจส่งผลทางออ้มต่อความผนัผวนในตลาดเงินซ่ึงทาํ
ใหต้น้ทุนนาํเขา้วตัถุดิบแพงข้ึน นอกจากน้ี การข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายในเดือนธนัวาคมท่ีผา่นมา ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ
บางส่วนมีความกงัวลต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษทัวา่จะมีแนวโนม้ปรับเพ่ิมข้ึนดว้ย 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ปัจจัยหลกัท่ีสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการให้บริการสินเช่ือ
ทะเบียนรถของบริษทัฯ คือ การเติบโตของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้งน้ี จากสถิติของกรมการขนส่ง 
ทางบกตามตารางดา้นล่าง จะเห็นไดว้า่รถท่ีจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศในช่วงปี 2557-2561 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
จาก 35.83 ลา้นคนั ในปี 2557 เป็น 39.55 ลา้นคนั ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.50 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลมาจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะถือเป็น
ส่ิงจาํเป็นพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนัท่ีทวีความสาํคญัมากข้ึนมาโดยตลอด หากพิจารณาประเภทรถท่ีจดทะเบียนจะ
เห็นไดว้า่ประเภทรถท่ีมีการจดทะเบียนมากท่ีสุด คือ รถจกัรยานยนต ์มีสัดส่วนการจดทะเบียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 53-56 
ของจาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมในแต่ละปี โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 0.94 ต่อปี ในขณะท่ีรถยนตมี์สัดส่วนการจด
ทะเบียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 38-42 ของจาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมในแต่ละปี โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.58 
ต่อปี สาํหรับปี 2561 มีรถท่ีจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 1.24 ลา้นคนั คิดเป็น
อตัราการเติบโตร้อยละ 3.24 โดยประเภทรถท่ีมีการจดทะเบียนสูงสุดยงัคงเป็นรถจกัรยานยนตท่ี์มีสัดส่วนร้อยละ 53.29 ของ
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จาํนวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม รองลงมาเป็นรถยนต์ท่ีมีสัดส่วนการจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 41.71 ของจาํนวนรถท่ีจด
ทะเบียนสะสม 

จากจาํนวนรถจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว จึง
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่จาํนวนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะสามารถนาํทะเบียนรถจกัรยานยนต ์รวมถึงทะเบียนรถยนต ์มาใช้
เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือกบับริษทัฯ มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงเช่ือวา่การดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ จะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
ตารางแสดงจํานวนรถจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศ ในช่วงปี 2557 – 2561 

(หน่วย : คนั) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รถจกัรยานยนต ์ 20,305,708 20,497,563 20,475,269 20,695,832 21,077,937 
รถยนต ์ 13,793,784 14,421,267 15,003,774 15,697,443 16,498,485 
รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ 1,153,369 1,184,503 1,213,516 1,249,518 1,285,685 
รถเพ่ือการเกษตร 545,380 589,784 606,262 625,545 648,294 
รถประเภทอ่ืนๆ 36,939 37,906 39,318 40,425 41,388 
รวมจํานวนรถท่ีจดทะเบียน 35,835,180 36,731,023 37,338,139 38,308,763 39,551,789 

ท่ีมา : กรมการขนส่งทางบก  

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมสินเช่ือส่วนบุคคลนั้นกมี็แนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557-2561 

มูลค่าสินเช่ือส่วนบุคคลรวมทั้ งระบบของธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนจากจาํนวน 
312,851 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็นจาํนวน 383,278 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.21 ต่อปี การ
เติบโตดงักล่าวเป็นผลมาจากนโยบายดา้นสินเช่ือของกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์พยายามผลกัดนัสินเช่ือประเภทน้ีเน่ืองจากเป็น
สินเช่ือท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง จึงมีการแข่งขนักนัมากข้ึนดว้ยการออกแคมเปญต่างๆ เพ่ือกระตุน้การเบิกใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล
ของลูกคา้ทั้งรายเดิมและรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ อยา่งไรกต็าม หากพิจารณาการเติบโตของสินเช่ือส่วนบุคคล ปี 2561 จะเห็นวา่ 
มีการเติบโตถึงร้อยละ 8.18 จากส้ินปี 2560 เป็นผลจากความตอ้งการสินเช่ือภาคครัวเรือนทุกประเภทปรับตวัเพ่ิมข้ึน  

 กราฟแสดงมูลค่าสินเช่ือส่วนบุคคลทั้งระบบ ในช่วงปี 2557 – 2561 
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ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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2.4.2 อุตสาหกรรมประกันวนิาศภัย 
   ธุรกิจประกนัวินาศภยัเป็นธุรกิจท่ีเติบโตไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในช่วงปี 2557-2560 มูลค่าเบ้ียประกนัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวินาศภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากจาํนวน 
205.37 พนัลา้นบาท ในปี 2557 จาํนวน 209.28 พนัลา้นบาท ในปี 2558 จาํนวน 211.81 พนัลา้นบาท ในปี 2559 และจาํนวน 
219.65 พนัลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 1.90 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 3.70 ตามลาํดบั จะเห็นวา่มูลค่า
เบ้ียประกนัรับโดยตรงของธุรกิจวินาศภยัปี 2560 เติบโตข้ึนจากปี 2557 โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 2.27 เน่ืองจาก
ประชาชนหนัมาทาํประกนัวินาศภยัเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน 
ทาํให้ผูป้ระกอบการและประชาชนมีความเขา้ใจและใชร้ะบบการประกนัภยัเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตวัทั้งในดา้นการผลิต ดา้นการใชจ่้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุปโภค บริโภคของ
ภาครัฐ และเอกชน การลงทุน รวมถึงการส่งออกกล็ว้นแต่ส่งผลใหมู้ลค่าเบ้ียประกนัวนิาศภยัเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

หากพิจารณาประเภทของการประกนัวินาศภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั เมืองไทย
ลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (“MTLI”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ท่ีให้บริการเป็นนายหน้าในการจาํหน่าย
กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถสําหรับรถจักรยานยนต์ (พ.ร.บ. 
รถจกัรยานยนต)์ กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสาํหรับรถยนต ์(พ.ร.บ. รถยนต)์ และกรมธรรมป์ระกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล จะเห็นวา่มูลค่าเบ้ียประกนัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัภยัรถเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 117.93 พนัลา้นบาท 
ในปี 2557 เป็น 127.27 พนัลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.57 ต่อปี แบ่งเป็น (1) มูลค่าเบ้ียประกนั
รับโดยตรงของธุรกิจประกนัภยัรถภาคบงัคบัเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 15.39 พนัลา้นบาท ในปี 2557 เป็นจาํนวน 17.11 พนัลา้น
บาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.59 ต่อปี  และ (2) มูลค่าเบ้ียประกนัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัภยัรถ
ภาคสมคัรใจเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 102.54 พนัลา้นบาท ในปี 2557 เป็นจาํนวน 110.16 พนัลา้นบาท ในปี 2560 คิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.42 ต่อปี สาํหรับมูลค่าเบ้ียประกนัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลนั้นกมี็การเติบโต
อยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนัโดยเพ่ิมข้ึนจาก 24.73 พนัลา้นบาทในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 28.20 พนัลา้นบาทในปี 2560 คิดเป็น
อตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4.48 ต่อปี  

กราฟแสดงมูลค่าเบีย้ประกันรับโดยตรงของประกันวนิาศภัยประเภทต่าง  ๆในปี 2557-2560  
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 ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิประกอบธุรกจิประกนัภยั 
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  2.4.3 การแข่งขัน 
  จากการท่ีธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเป็นธุรกิจท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยเฉพาะจากหน่วยงานของ
ภาครัฐ ประกอบกบัเป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี จึงทาํให้มีผูป้ระกอบการต่างๆ หันมาให้ความสนใจและเขา้สู่ตลาด
สินเช่ือทะเบียนรถเพิ่มมากข้ึน โดยผูป้ระกอบการหลกัในธุรกิจน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ  

1. ผู้ประกอบการท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทในเครือ  
ผูป้ระกอบการประเภทน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนทางการเงินท่ีตํ่าและฐานทุนขนาดใหญ่ ประกอบ

กบัสามารถใชส้าขาจาํนวนมากเป็นช่องทางติดต่อและให้บริการแก่ลูกคา้ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาชีพท่ีมัน่คงและมี
รายไดป้ระจาํท่ีแน่นอน รวมทั้งมีหลกัฐานทางการเงินท่ีชดัเจนไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือสาํเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร 
เช่น พนกังานบริษทั พนกังานรัฐวสิาหกิจ ขา้ราชการ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

 
ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการ 

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
K-Car to Cash หรือสินเช่ือรถช่วยได ้

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) My Car My Cash 
บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)) 

Car4Cash หรือสินเช่ือเพื่อคนมีรถ 

บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั ซีเอฟจี เซอร์วสิ จาํกดั)  
(บริษทัยอ่ยของธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)) 

เงินติดลอ้ 

ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) สมหวงั เงินสัง่ได ้
ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สินเช่ือรถแลกเงิน  
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จาํกดั  
(บริษทัยอ่ยของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)) 

สินเช่ือรถหมุนเงิน 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  สินเช่ือรถเพื่อเงินสด 
ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน)  สินเช่ือรถแลกเงิน 

 

2. ผู้ประกอบการท่ีมใิช่ธนาคารพาณิชย์ 
 ผูป้ระกอบการประเภทน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการบริการลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด โดยจะเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมี

รายไดป้านกลางถึงนอ้ยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชยเ์ป็นหลกั เช่น ลูกจา้งโรงงาน รับจา้ง เกษตรกร 
เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีจะให้ความสําคญักบัหลกัประกนั ไม่ว่าจะเป็นความมีตวัตนของหลกัประกนั มูลค่า
หลกัประกนั เอกสารคู่มือจดทะเบียนรถตอ้งเป็นเล่มจริงท่ีออกโดยกรมการขนส่งทางบก และการตรวจสอบประวติัของ
ลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงตอ้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมาขอสินเช่ือเพ่ือท่ีจะสามารถติดตามลูกคา้หรือผูค้ ํ้าประกนัไดห้ากมีการผิดนดั
ชาํระหน้ี ดงันั้น ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ีจะตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของลูกคา้ และเนน้การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคา้และมีความคุน้เคยกบัชุมชน โดยจะมีการออกไปพบปะกบัลูกคา้หรือคนในชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ ผูป้ระกอบการใน
กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาจาํนวนมากครอบคลุมในหลายภูมิภาคของประเทศ และมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
นอกจากน้ี ยงัมีผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ท่ีใหบ้ริการเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง เช่น กลุ่มน่ิมซ่ีเส็ง ลิสซ่ิง เนน้ใหบ้ริการ
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน เป็นตน้ ส่วนท่ีเหลือนั้นจะเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินขนาดเลก็ท่ีใหบ้ริการเฉพาะในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ี
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หน่ึงเท่านั้น และมีการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัว ไดแ้ก่ บริษทั ทรัพยก์มล ลิสซ่ิง จาํกดั บริษทั ควิก ลิสซ่ิง จาํกดั และ
บริษทั ศกัด์ิสยามลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้     

 2.4.4 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 1.  การให้บริการทีส่ะดวกและรวดเร็ว 
   กลยุทธ์การแข่งขนัท่ีสําคญัของการให้บริการสินเช่ือรายย่อย คือ ความรวดเร็วในการให้บริการแก่
ลูกคา้ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา บริษทัฯ จึงมีขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือท่ีกระชบั 
ทาํให้ลูกคา้สามารถทราบผลการอนุมติัและรับเงินไดภ้ายใน 20 นาที โดยท่ีบริษทัฯ ยงัคงให้ความสาํคญักบัขั้นตอนการอนุมติั
สินเช่ือท่ีรัดกมุ  
   2. การบริการลูกค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 
   คุณภาพของการให้บริการถือเป็นหัวใจสําคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึง
มุ่งเน้นและให้ความสําคญักบัการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยพนักงานของบริษทัฯ ทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการ
ให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตรกบัลูกคา้ ดงั
สโลแกนของบริษทัฯ ว่า “บริการใกลชิ้ด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการกบับริษทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแนะนาํบุคคลอ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการกบับริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้การปลูกฝังค่านิยม 5 
ประการ แก่พนกังาน ไดแ้ก่ ซ่ือสัตยสุ์จริต ทุ่มเทเพ่ืองาน ทศันคติดี สามคัคีรวมใจ และวนิยัเคร่งครัด  
  3. การตดิตามหนีท้ีม่ปีระสิทธิภาพ 

  ดว้ยประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจการใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ ทาํให้มีความเขา้ใจในพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของลูกคา้เป็นอย่างดี สามารถกาํหนดกระบวนการอนุมติั
สินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการในการติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัลกัษณะของลูกคา้ของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ กาํหนดนโยบายการบริหารดา้นลูกหน้ีท่ีเรียกว่า “MTC Model” ซ่ึงเป็นการบริหารหน้ีรอบดา้นทั้งดา้นคุณภาพ
ลูกหน้ี ดา้นความสามารถในการเกบ็หน้ี และดา้นความสามารถในการบริหารหน้ี โดย MTC Model ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
ท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคุมลูกหน้ีใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดได ้ 

4. การมช่ีองทางการให้บริการครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศ 
  บริษทัฯ มีสาขาให้บริการแก่ลูกคา้ไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีสาขา
ทั้งส้ิน 3,279 สาขา ลูกคา้สามารถติดต่อขอใชบ้ริการและชาํระค่างวดไดท่ี้ทุกสาขาของบริษทัฯ ทาํใหลู้กคา้เกิดความสะดวก
ในการมาใชบ้ริการของบริษทัฯ และส่งผลทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ภูมิภาค สัดส่วนประชากร 2561 จาํนวนสาขา 2561 

ภาคเหนือ 6 ลา้นคน 405 สาขา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 22 ลา้นคน 947 สาขา 

ภาคกลาง, ภาคตะวนัตกและภาคตะวนัออก 28 ลา้นคน 1,653 สาขา 

ภาคใต ้ 10 ลา้นคน   274 สาขา 

รวม 66 ลา้นคน 3,279 สาขา 
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  2.4.5 ลักษณะลูกค้า 
   บริษทัฯ มีนโยบายในการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัเป็นของ
ตนเอง และตอ้งเป็นคนในพ้ืนท่ีท่ีขอสินเช่ือ กล่าวคือ ตอ้งมีภูมิลาํเนาหรือตอ้งมีสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีของสาขาท่ีมาขอ
ใชบ้ริการ โดยตอ้งมีรายไดข้ั้นตํ่าตามท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการของบริษทัฯ จะประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
ไม่วา่จะเป็น พนกังานโรงงาน พนกังานบริษทัทัว่ไป คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป เกษตรกร รวมถึงขา้ราชการ   
  2.4.6 นโยบายด้านราคา 
   บริษทัฯ มีนโยบายในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยพิจารณาจากแนวโนม้อตัรา
ดอกเบ้ียของตลาดเงินและภาวะการแข่งขนัของตลาด โดยจะตอ้งไม่เกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
คาํนึงถึงตน้ทุนเงินทุนและตน้ทุนดาํเนินงานดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ จะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ใหต้ ํ่ากวา่
ตน้ทุนเงินทุนและตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเนน้การดาํเนินธุรกิจแบบยัง่ยืน่  
 
2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 2.5.1 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ในปี 2558 - 2561 บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีนาํมาใชใ้นการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้ ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงนิกู้ยืม         
เงินกูย้มืระยะสั้น 3,230.00 25.24 10,315.00 43.09 6,721.41 18.67 4,775.27 10.01 
เงินกูย้มืระยะยาว 3,664.72 28.64 4,600.00 19.22 5,927.43 16.46 7,694.73 16.10 
หุน้กู ้ 250.00 1.95 2,329.00 9.73 14,409.06 40.03 22,989.55 48.14 
รวมเงินกูย้มื 7,144.72 55.83 17,244.00 72.04 27,057.90 75.16 35,459.55 74.25 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,652.14 44.17 6,692.28 27.96 8,943.32 24.84 12,299.07 25.75 
รวมแหล่งเงนิทุน 12,796.86 100.00 23,936.28 100.00 36,001.22 100.00 47,758.62 100.00 

 
  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้วงเงินรวมทั้งส้ิน 43,914 
ลา้นบาท ในขณะท่ีมียอดเงินกูค้งคา้งทั้งส้ิน 35,459 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามตาราง 

เงนิกู้สถาบันการเงนิ 
วงเงนิ ภาระหนีค้งเหลือ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
ร้อยละ 

เงินเบิกเกินบญัชี 120 0.27 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 8,000 18.22 1,820 5.13 
ตัว๋แลกเงิน 2,955 6.73 2,955 8.33 
เงินกูย้มืระยะยาว/หุน้กู ้ 32,839 74.78 30,684 86.54 
รวมเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 43,914 100.00 35,459 100.00 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ เป็นเงินกูย้มืระยะยาว/หุ้นกู ้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.78 ของเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินทั้งหมด โดยมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกูอ้ยูร่ะหวา่ง 18-48 เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย
แก่ลูกคา้ท่ีอยูท่ี่ประมาณ 18-24 เดือน  
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่1 หน้า 19 

 

  2.5.2 การจัดหาลูกค้า 
   บริษทัฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถผ่านสาขาต่างๆ โดยแต่ละสาขาจะมีหนา้ท่ีในการทาํการตลาดใน
พ้ืนท่ีภายใตค้วามรับผิดชอบของตนเองเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิมรวมทั้งการสร้างฐานลูกคา้ใหม่ ซ่ึงจะพิจารณาให้เหมาะสม
กบัลกัษณะของลูกคา้รวมทั้งสภาพตลาดและการแข่งขนัในเขตพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยทัว่ไปการดาํเนินการในการจดัหา
ลูกคา้ของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การขยายฐานลูกค้าใหม่  
 - การดาํเนินการผ่านการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่างๆ เช่น วิทยุทอ้งถ่ิน รวมไปจนถึงการเขา้ถึง

ลูกคา้ในพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ โดยพนกังานของบริษทัฯ เช่น การเดินประชาสัมพนัธ์พร้อมแจกใบปลิวในตลาดชุมชน การติด
ป้ายโฆษณาบริษทัตามสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ โดยบริษทัฯ จะมีการจดัทาํป้ายโฆษณา แผน่พบั นามบตัร ใหแ้ก่สาขาต่างๆ เพ่ือ
ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการของบริษทัฯ  

 - การท่ีลูกคา้เดิมเกิดความประทบัใจในการบริการของบริษทัฯ จึงแนะนาํคนรู้จกั ไม่วา่จะเป็น
ญาติ เพ่ือน ใหม้าใชบ้ริการของบริษทัฯ  

2. การรักษาฐานลูกค้าเดมิ 
บริษทัฯ มีนโยบายในการรักษาฐานลูกคา้เดิมโดยเนน้การให้บริการท่ีรวดเร็ว เป็นมิตร และสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้  
  2.5.3 การให้สินเช่ือ 
  1.  ขั้นตอนหลักในการให้สินเช่ือ 

  ขั้นตอนการขอใช้บริการสินเช่ือ 
 เม่ือลูกค้ามาติดต่อขอใช้บริการสินเช่ือกับพนักงานประจําสาขา ผูว้ิเคราะห์สินเช่ือจะรับเอกสาร

ประกอบการพิจารณาสินเช่ือต่างๆ จากลูกคา้ ประกอบดว้ย หลกัฐานแสดงตนของลูกคา้และผูค้ ํ้ าประกนั, สมุดคู่มือจด
ทะเบียนรถ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือพร้อมทั้งสอบถามถึงความตอ้งการใชเ้งินของลูกคา้  
  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและหลักประกัน 

 เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ โดยลูกคา้ตอ้งส่งมอบคู่มือจด
ทะเบียนรถตวัจริงให้บริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการตรวจสอบสมุดคู่มือจดทะเบียน
รถ โดยผูว้ิเคราะห์สินเช่ือจะตอ้งตรวจสอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถวา่เป็นเล่มจริงท่ีออกโดยกรมการขนส่งทางบก และช่ือผู ้
ถือกรรมสิทธ์ิคนสุดทา้ยตอ้งตรงกบัช่ือสกุลของลูกคา้และตอ้งมีระยะเวลาการถือกรรมสิทธ์ิโดยผูข้อสินเช่ือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาท่ีกาํหนด แลว้จึงตรวจสอบสภาพรถและรายละเอียดรถซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งตรงกบัรายละเอียดในสมุดคู่มือจด
ทะเบียนรถ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รถกบัสมุดคู่มือจดทะเบียนเป็นคนัเดียวกนั โดยลูกคา้จะตอ้งนาํรถท่ีจะใชเ้ป็นหลกัประกนัมาใหผู้ ้
วเิคราะห์สินเช่ือตรวจสภาพทุกคร้ังท่ีขอสินเช่ือ ทั้งกรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่และลูกคา้เก่าท่ีทาํเร่ืองขอสินเช่ือใหม่  

หลงัจากนั้นจึงตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือและผูค้ ํ้าประกนั เช่น อาย ุอาชีพ ท่ีอยู ่รายได ้เป็นตน้ 
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยลูกคา้จะตอ้งมีท่ีอยู่อาศยัหรือมีสถานท่ีทาํงานในพ้ืนท่ีของสาขาท่ีขอสินเช่ือ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตรวจสอบขอ้มูลประวติัลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนักบัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ เช่น ประวติัลูกคา้ Black list, 
ประวติัการผ่อนชาํระกรณีท่ีลูกคา้หรือผูค้ ํ้าประกนัเคยใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ มาก่อน เป็นตน้ เพ่ือให้แน่ใจว่าลูกคา้
หรือผูค้ ํ้าประกนัดงักล่าวเป็นลูกคา้ท่ีมีประวติัการชาํระท่ีดีและมีคุณสมบติัไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดไว ้
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   ขั้นตอนการวเิคราะห์สินเช่ือและอนุมตัสิินเช่ือ 
 เม่ือผูว้ิเคราะห์สินเช่ือตรวจสอบหลกัประกนั รวมถึงคุณสมบติัของลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนัแลว้ ผูว้ิเคราะห์

สินเช่ือจะสอบถามความตอ้งการใชเ้งินของลูกคา้เพ่ือกาํหนดวงเงินท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ โดยวงเงินท่ีให้แก่ลูกคา้จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ และตารางยอดจดัสินเช่ือ จากนั้นผูว้ิเคราะห์สินเช่ือจะกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงใน
แบบตรวจสอบการให้สินเช่ือ และวาดแผนท่ีท่ีเป็นท่ีอยู่ปัจจุบันของผูข้อสินเช่ือและผูค้ ํ้ าประกันไวด้้านหลงัของแบบ
ตรวจสอบการให้สินเช่ือ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตรวจสอบขอ้มูลของผูข้อสินเช่ือและผูค้ ํ้ าประกนัรวมทั้ ง Update ขอ้มูลท่ีอยู่
ปัจจุบนัทั้งของลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนัเพ่ือใชใ้นการติดตามลูกคา้หรือผูค้ ํ้าประกนัหากมีการผิดนดัชาํระหน้ี พร้อมทั้งจดัทาํ
สัญญาเงินกูแ้ละเอกสารประกอบการอนุมติัสินเช่ือเพ่ือใหลู้กคา้ลงนาม หลงัจากนั้น หวัหนา้สาขาจะทาํการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารและตรวจสอบวา่การอนุมติัสินเช่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดก่อนพิจารณาอนุมติั
สินเช่ือให้แก่ลูกคา้ สําหรับกรณีสาขาใหญ่และสาขาย่อย หากเป็นกรณีของศูนยบ์ริการ ผูว้ิเคราะห์สินเช่ืออาวุโสหรือผู ้
วิเคราะห์สินเช่ือสามารถอนุมติัสินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้ได ้โดยทุกส้ินวนัทาํการ ศูนยบ์ริการจะส่งรายละเอียดของลูกหน้ีท่ีอนุมติั
สินเช่ือใหแ้ก่หวัหนา้บญัชีสาขาใหญ่เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งกบัขอ้มูลลูกหน้ีในระบบ  
   ในขั้นตอนของการอนุมติัสินเช่ือนั้น บริษทัฯ มีการควบคุมการอนุมติัสินเช่ือเพ่ือป้องกนัการทุจริตของ
พนกังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กรณีสาขาท่ีมีพนกังานไม่เกิน 2 คน บริษทัฯ กาํหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการสาขา
ทาํการเช็คสอบขอ้มูลรายละเอียดเบ้ืองตน้กบัลูกคา้ทางโทรศพัทก่์อนท่ีจะมีการจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกคา้ทุกคร้ัง โดยจะมีการสลบั
สาขาท่ีไดรั้บมอบหมายทุก 3 เดือน นอกจากน้ี ทุกส้ินวนัหัวหนา้บญัชีสาขาใหญ่จะทาํการตรวจสอบขอ้มูลรายละเอียดใน
ทะเบียนคุมการปล่อยสินเช่ือกบัขอ้มูลยอดลูกหน้ีคงเหลือในระบบซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งตรงกนั  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหัวหนา้บญัชีสาขาใหญ่ และ/หรือหัวหนา้สาขาท่ีไดรั้บมอบหมายในการตรวจเช็คขอ้มูล
การใหสิ้นเช่ือตรวจพบขอ้มูลการใหสิ้นเช่ือท่ีผิดปกติ จะตอ้งรายงานใหผู้จ้ดัการสาขาและฝ่ายตรวจสอบทราบโดยทนัที เพ่ือ
ดาํเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป ซ่ึงหากพบว่าพนักงานทุจริต บริษทัฯ จะดาํเนินการให้
พนกังานดงักล่าวรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและมีคาํสั่งไล่ออกทนัที 
   ขั้นตอนการจ่ายเงนิให้แก่ลูกค้า 
   เม่ือลูกคา้ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิเคราะห์สินเช่ือจะอธิบายใหลู้กคา้และผูค้ ํ้าประกนัเขา้ใจถึง
ภาระหนา้ท่ีของผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนั เช่น การชาํระค่างวดภายในเวลาท่ีกาํหนด ความรับผิดชอบของผูค้ ํ้าประกนั เป็นตน้ และ
มอบการ์ดคู่มือการชาํระค่างวดและเงินกูใ้หแ้ก่ลูกคา้ หลงัจากนั้นผูว้ิเคราะห์สินเช่ือจะจ่ายเงินสดใหแ้ก่ลูกคา้ หากจาํนวนเงิน
ท่ีส่งมอบให้แก่ลูกคา้มากกวา่ท่ีบริษทัฯ กาํหนดจะตอ้งจ่ายโดยการโอนเงินเขา้บญัชีของลูกคา้หรือจ่ายเป็นเช็คระบุช่ือ-สกุล
ของลูกคา้เท่านั้น 

2. การรับชําระค่างวดจากลูกค้า 
ปัจจุบนั ลูกคา้สามารถชาํระค่างวดได ้4 ช่องทาง ประกอบดว้ย 
1. ชาํระค่างวด ณ สาํนกังานใหญ่และสาขาของบริษทัฯ  

ลูกคา้สามารถชาํระค่างวดเป็นเงินสดไดท่ี้สาขาท่ีลูกคา้ขอสินเช่ือหรือชาํระต่างสาขาได ้โดยนาํการ์ด
คู่มือการชาํระยืน่ต่อพนกังานประจาํสาขา 

2. ชาํระโดยการส่งธนาณติั 
ลูกคา้สามารถชาํระค่างวดทางธนาณติั โดยจะตอ้งผา่นสาขาใหญ่เท่านั้น 

3. ชาํระโดยโอนเขา้บญัชีของบริษทัฯ  
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ลูกคา้สามารถชาํระค่างวดโดยโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ โดยลูกคา้จะตอ้งโอนเงินเขา้บญัชีของ
สาขาใหญ่หรือสํานกังานใหญ่เท่านั้น และเม่ือทาํการโอนเงินเรียบร้อยแลว้ ลูกคา้จะตอ้งโทรศพัท์แจง้ให้พนักงานประจาํ
สาขาทราบเพ่ือยนืยนัการชาํระเงินของลูกคา้รายนั้นๆ 

4. ชาํระโดยผา่นช่องทางการชาํระเงิน 
 เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่สามารถชาํระเงินในช่วงเวลาทาํการของบริษทัฯ ไดท้นั 

 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมช่องทางการชาํระเงินผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมช่องทางการชาํระเงินผา่นบ๊ิกซี , เทสโก ้โลตสั และแอร์เพย ์

3. การควบคุมและตดิตามหนี ้
กระบวนการควบคุมและติดตามหน้ีถือเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดเคร่ืองมือในการควบคุมดูแลและบริหารหน้ี ท่ีเรียกวา่ “MTC Model” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางและเป้าหมาย
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเป็นตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารบริหารและควบคุมการติดตามหน้ีของสาขาอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานของบริษทัฯ  

บริษทัฯ จะกาํหนดแนวทางในการควบคุมและติดตามหน้ีโดยแบ่งตามประเภทของลูกหน้ี โดยวิธีหลกัท่ี
บริษทัฯ ใชใ้นการติดตามหน้ี คือ การโทรศพัท์ เน่ืองจากฐานลูกคา้ของบริษทัฯ มีจาํนวนมาก  โดยผูท่ี้รับผิดชอบในการ
ติดตามหน้ีจะโทรติดต่อลูกคา้ให้เขา้มาชาํระค่างวด หากไม่สามารถติดต่อลูกคา้ได  ้ผูท่ี้รับผิดชอบในการติดตามหน้ีจะ
ออกไปติดตามลูกคา้ตามท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีใหร้ายละเอียดไว ้ 
   เม่ือลูกคา้คา้งชาํระตามจาํนวนงวดท่ีกาํหนดจะถูกจดัเป็นลูกหน้ีปัญหา สาขาสามารถยืน่เร่ืองต่อผูจ้ดัการ
เขตเพ่ือทาํการโอนลูกหน้ีปัญหาเป็นลูกหน้ีฝ่ายกฎหมายเม่ือไม่สามารถดาํเนินการใหลู้กหน้ีหรือผูค้ ํ้าประกนัชาํระหน้ีไดแ้ละ
ไม่สามารถบงัคบัยึดหลกัประกนัได ้เม่ือผูจ้ดัการเขตรับทราบเร่ืองการขอโอนลูกหน้ีปัญหาเป็นลูกหน้ีกฎหมายจากสาขา 
ผูจ้ัดการเขตจะตรวจสอบเอกสารและขอ้มูลลูกหน้ีปัญหาท่ีสาขาเสนอในดา้นต่างๆ และโทรศพัท์ติดต่อลูกคา้และผูค้ ํ้ า
ประกนัอีกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่สามารถดาํเนินการให้ลูกคา้ชาํระหน้ีไดจ้ริง จากนั้นจึงรวบรวมเอกสารเพ่ือเสนอต่อรอง
กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการจะมอบหมายให้หวัหนา้หน่วยเร่งรัดหน้ีสินประจาํสาํนกังานใหญ่ตรวจสอบขอ้มูล
ลูกคา้พร้อมทั้ งโทรศพัท์ ออกจดหมายทวงถาม และออกพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามลูกคา้และผูค้ ํ้ าประกันอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงของขอ้มูลท่ีสาขานาํเสนอมา เม่ือขอ้มูลถูกตอ้งตรงกบัท่ีสาขาเสนอ รองกรรมการผูจ้ัดการจะเสนอเร่ืองต่อ
กรรมการผูจ้ดัการเพ่ืออนุมติัตดัโอนลูกหน้ีปัญหาเป็นลูกหน้ีกฎหมาย 
   บริษทัฯ จะพิจารณาตดัโอนลูกหน้ีกฎหมายเป็นหน้ีสูญเม่ือลูกหน้ีเสียชีวิตและผูค้ ํ้ าประกนัไม่สามารถ
รับผิดชอบหน้ีแทนได ้หรือมีหลกัฐานแสดงไดว้่าไดมี้การติดตามหน้ีอย่างเต็มท่ีแลว้แต่ไม่สามารถเรียกชาํระหน้ีหรือยึด
หลกัประกนัได ้โดยรองกรรมการผูจ้ดัการจะรวบรวมเอกสารหลกัฐานเพื่อขออนุมติัตดัหน้ีสูญ ซ่ึงจะตอ้งเป็นลูกหน้ีท่ีมีการ
ตดัโอนมาเป็นลูกหน้ีกฎหมายแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และมีหลกัฐานการบอกกล่าวทวงถามทั้งผูกู้แ้ละผูค้ ํ้าประกนัเป็นจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับจากทนายความไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผูจ้ดัการเขตได้
ตรวจเชค็ขอ้มูลลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนัอีกคร้ังวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง เพ่ือทาํหนงัสือเสนอต่อผูมี้อาํนาจเพ่ืออนุมติัตดัหน้ีสูญ 

4.   การดาํเนินการยดึหลักประกันและการขายทอดตลาด 
   พนักงานท่ีรับผิดชอบจะเจรจาต่อรองกบัลูกคา้อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ลูกคา้ชาํระค่างวดท่ีคา้งชาํระให้แก่
บริษทัฯ  หากลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีไดต้ามท่ีตกลงกนัไว ้พนกังานจึงจะดาํเนินการยดึรถท่ีลูกคา้นาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนั 
ซ่ึงพนกังานจะสามารถยดึรถของลูกคา้ไดก้็ต่อเม่ือลูกคา้คา้งชาํระค่างวดตั้งแต่ 2 งวดข้ึนไป เท่านั้น โดยก่อนการยดึรถแต่ละ
คร้ัง พนกังานจะตอ้งขออนุมติัจากผูจ้ดัการสาขาทุกคร้ัง 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่1 หน้า 22 

 

   ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการยดึรถ บริษทัฯ จะดาํเนินการออกหนงัสือบอกเลิกสัญญา
เพ่ือส่งให้แก่ลูกคา้และผูค้ ํ้ าประกนัทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  ลูกคา้หรือผูมี้สิทธิซ้ือรถคืน เช่น ผูส่้งมอบรถให้แก่
พนกังาน, ผูค้ ํ้าประกนั, บิดามารดา เป็นตน้ สามารถทาํการซ้ือรถยดึกลบัคืนภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีมีการยดึรถ หากลูกคา้
ไม่นาํเงินมาชาํระหรือซ้ือรถยึดกลบัคืนภายในเวลาท่ีกาํหนด หัวหนา้หน่วยเร่งรัดหน้ีสินจะทาํการรวบรวมรถยึดจากสาขา
ภายใตส้ังกดัเพ่ือนาํส่งศูนยป์ระมูลเพ่ือเตรียมขายทอดตลาด  
   เพ่ือใหก้ระบวนการขายทอดตลาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งศูนยป์ระมูลรถของตวัเอง 
เพ่ือทาํหนา้ท่ีขายรถหลกัประกนัท่ียึดมาจากลูกคา้ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีศูนยป์ระมูลจาํนวน 6 แห่ง ประกอบดว้ย ศูนยป์ระมูล
พิษณุโลก ศูนยป์ระมูลอยุธยา ศูนยป์ระมูลชลบุรี ศูนยป์ระมูลขอนแก่น ศูนยป์ระมูลนครราชสีมาและศูนยป์ระมูลราชบุรี 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายการใหสิ้นเช่ืออยา่งต่อเน่ือง ทาํใหป้ริมาณรถยดึเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย และเพ่ือใหก้ารประมูลขายรถ
ยดึในแต่ละคร้ังเกิดการแข่งขนัมากข้ึนและไดร้าคาเสนอซ้ือท่ีดีท่ีสุด บริษทัฯ จึงเปิดศูนยป์ระมูลเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหป้ริมาณรถยึด
ท่ีนาํออกขายในแต่ละคร้ังมีจาํนวนท่ีเหมาะสมและมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน   
   ในการเปิดประมูลรถแต่ละคร้ัง พนักงานศูนยป์ระมูลจะส่งหนังสือแจง้กาํหนดการประมูลให้เอเย่นต์
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อนวนัประมูล และในวนัประมูล หากเป็นเอเยน่ตห์รือบุคคลทัว่ไปท่ียงัไม่เคยซ้ือรถจาก
ศูนยป์ระมูลจะตอ้งลงทะเบียนขอเขา้ประมูลและจ่ายเงินประกนัการประมูลตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด โดยหากประมูลรถไดแ้ต่
มีการยกเลิกการซ้ือรถในภายหลงั บริษทัฯ จะยดึเงินประกนัดงักล่าว   
3. ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัฯ รวมทั้งแนวทางการป้องกนัความเส่ียงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถ 
เน่ืองจาก ในอดีต ไม่มีหน่วยงานกาํกบั กฎหมายเฉพาะ หรือใบอนุญาตสาํหรับการดาํเนินธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ จึง

ทาํให้มีผูเ้ล่นเป็นจาํนวนมากกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ทั้งผูป้ระกอบธุรกิจระดบัทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบธุรกิจระดบัภูมิภาค และผู ้
ประกอบธุรกิจระดบัประเทศ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของประชากรไทย ลกัษณะการ
แข่งขนัจึงไม่รุนแรง และไม่มีความชดัเจน อยา่งไรกต็าม ตั้งแต่ พ.ศ.2556 เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่เขา้เร่ิมเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์และสามารถขยายพอร์ทสินเช่ือและส่วนแบ่งการตลาดไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัแลว้ จึงดึงดูดให้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจรายอ่ืนเขา้มาแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยักีดกนัการเขา้สู่ของผูเ้ล่นรายอ่ืน คือการ
ครองส่วนแบ่งการตลาดก่อนหรือการเขา้ถึงลูกคา้ก่อน และการเขา้มามีบทบาทสาํคญัของหน่วนงานกาํกบั เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงการคลงั ในการออกกฎหมาย และใบอนุญาตเพื่อเขา้มาควบคุมอตัราดอกเบ้ีย และมาตรฐานการ
ให้บริการของอุตสาหกรรม ซ่ึงส่งผลบวกในเชิงการแข่งขนัให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่เดิมท่ีมีความพร้อมมากกว่า 
อยา่งไรกต็าม การแข่งขนัระหวา่งผูเ้ล่นรายใหญ่จะทวีความรุนแรงมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากความชดัเจนของกฎหมาย แต่การ
แข่งขนัภายในระยะเวลาอนัสั้นน้ี ยงัคงเป็นการแข่งขนัเพ่ือครองส่วนแบ่งการตลาดดว้ยการเนน้การใหบ้ริการ และการขยาย
ผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากกวา่การแข่งขนัดา้นราคา 

อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ครองส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด (จากขนาดพอร์ตสินเช่ือและจาํนวนลูกคา้) ใน
ประเทศ โดยผา่นการขยายสาขา ทาํให้มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 3,279 สาขา ณ ส้ินปี 2561 และมีจาํนวนลูกคา้กวา่ 1.5 ลา้นราย 
โดยกลยทุธ์หลกัท่ีใหค้วามสาํคญั คือ การใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความใส่ใจและเป็นมิตร ดงัสโลแกนของบริษทัฯ ท่ีวา่ “บริการ
ใกลชิ้ดดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” ดว้ยความโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบั ทาํให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจและมาใชบ้ริการของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแนะนาํคนรู้จกัให้มาใชบ้ริการของบริษทัฯ จากเหตุผล
ดงักล่าวจึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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3.2 ความเส่ียงด้านคุณภาพของลูกหนี ้
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางถึงนอ้ยท่ีไม่

สามารถเขา้ถึงบริการสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์เช่น พนกังานโรงงาน รับจา้ง เกษตรกร เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเป็น
กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่แน่นอน และอาจส่งผลทาํใหโ้อกาสในการผิดนดัชาํระหน้ีค่อนขา้งสูง ดงันั้น บริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบ
ดงักล่าว โดยทาํให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องบริษทัฯ เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรกต็าม ดว้ยระบบการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจากการพิจารณาวงเงินสินเช่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัประกนัแลว้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และผูค้ ํ้าประกนั เพ่ือพิจารณาถึงความสามารถ
ในการผ่อนชาํระหน้ีของลูกค้าและผูค้ ํ้ าประกัน ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีระบบในการบริหารและติดตามหน้ีท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) ลงไดน้อกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้การกาํหนด
วงเงินสูงสุดสาํหรับสินเช่ือแต่ละประเภทและวงเงินสูงสุดสาํหรับสินเช่ือทุกประเภทของลูกคา้แต่ละราย (Single Limit) เพ่ือ
จาํกดัความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากผูข้อสินเช่ือแต่ละราย ซ่ึงสามารถช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวไดอี้กส่วนหน่ึง จากนโยบาย
ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้บริษทัฯ สามารถรักษาสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต่้อสินเช่ือรวมให้อยูใ่นระดบัตํ่า โดยในปี 
พ.ศ.2558-2561 บริษทัฯ มีสัดส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวมเท่ากบัร้อยละ 0.92 ร้อยละ 1.07 ร้อยละ 
1.24 และร้อยละ 1.12 ตามลาํดบั 
 3.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถตดิตามยดึหลักประกันได้ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ โดยลูกคา้จะตอ้งนาํรถจกัรยานยนตร์ถยนตห์รือรถ
เพ่ือการเกษตรท่ีตนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิมาเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือโดยไม่ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ โดย 
บริษทัฯ สามารถยึดรถท่ีเป็นหลกัประกนัจากลูกคา้เพ่ือนาํมาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลไดห้ากลูกคา้ผิดนดัชาํระหน้ี
อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากหลกัประกนัดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้ายจึงอาจทาํใหย้ากต่อการติดตามและยึด
หลกัประกนั ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกนัดงักล่าวเพ่ือนาํมาขายทอดตลาดไดก้็จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

เพ่ือลดโอกาสท่ีบริษทัฯ จะไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกนัได ้บริษทัฯ จึงกาํหนดคุณสมบติัของลูกคา้ท่ีจะมาขอ
สินเช่ือของบริษทัฯ จะตอ้งเป็นคนในพ้ืนท่ีเท่านั้น โดยตอ้งเป็นคนท่ีมีภูมิลาํเนาหรือมีสถานท่ีทาํงานอยูใ่นพ้ืนท่ีของสาขา
ท่ีมาขอใชบ้ริการ เพ่ือท่ีพนักงานประจาํสาขาท่ีอนุมติัสินเช่ือจะสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีอยูข่องลูกคา้ 
และสามารถติดตามดูแลลูกคา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง นอกจากน้ีการท่ีบริษทัฯ มีสาขาท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศ กถื็อเป็นการสร้างเครือข่ายในการติดตามยดึรถจากลูกคา้ 
 3.4 ความเส่ียงจากการขายทรัพย์สินที่ยดึมาได้ 

กระบวนการในการขายรถยึดนั้น บริษทัฯ จะใชว้ิธีการประมูลโดยผ่านศูนยป์ระมูลรถของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนั มี
ทั้ งหมด 6 แห่ง คือ ศูนย์ประมูลพิษณุโลก ศูนย์ประมูลอยุธยา ศูนย์ประมูลชลบุรี ศูนย์ประมูลขอนแก่น ศูนย์ประมูล
นครราชสีมา และศูนยป์ระมูลราชบุรีซ่ึงเป็นศูนยป์ระมูลท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลและบริหารงานของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในการเกิดผลขาดทุนจากประมูลขายรถยดึ หากราคาท่ีประมูลขายรถยดึตํ่ากวา่ยอดลูกหน้ีคงคา้ง ซ่ึง
ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวนั้น บริษทัฯ จะไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างจากลูกคา้ไดด้งันั้น หากเกิดกรณีดงักล่าวจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการกาํหนดวงเงินสินเช่ือให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัประเภทรถ รุ่นรถ ความนิยม และสภาพของรถท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนั โดยจะมีการทบทวนตารางยอดจดั
สินเช่ือปีละ 2 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั  
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3.5 ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน 
เน่ืองจากการให้บริการสินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้บริการสินเช่ือรายย่อย (Retail Finance) ซ่ึงมีวงเงินการ ให้

สินเช่ือเฉล่ียต่อสัญญาท่ีตํ่า โดยยอดการใหสิ้นเช่ือเฉล่ียต่อสัญญาของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 20,000 บาท ประกอบกบับริษทั
ฯ มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก บริษทัฯจึงมีความจาํเป็นตอ้งกระจายอาํนาจการบริหารไปยงัสาขาและศูนยบ์ริการเพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ไดต้ระหนกัถึงโอกาสในการทุจริตของพนกังาน บริษทัฯ จึงไดว้างมาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต
ของพนกังานอยา่งเขม้งวด ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดระบบการควบคุมภายใน หรือการนาํระบบปฏิบติัการ SAP มาใช ้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและลดความเส่ียงดา้นการทุจริต นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯไดมี้การจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต (whistleblower) เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนของบริษทั สามารถรายงาน
หากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการทุจริต ซ่ึงหากพบวา่พนกังานทุจริต บริษทัฯ จะดาํเนินการให้พนกังานดงักล่าวรับผิดชอบความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนและมีคาํสั่งไล่ออกทนัทีนอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีมาตรการใหด้าํเนิน คดีต่อพนกังานท่ีทาํการทุจริตทั้งคดีแพง่
และคดีอาญา และคดัคาํพิพากษาคดีส่งใหทุ้กสาขาเพ่ือรับทราบถึงผลจากการทุจริต  

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงักาํหนดกาํหนดใหมี้แนวทางในการติดตามประเมินความเส่ียง การกาํหนดแนวการปฏิบติั
ตามแนวทางในการ ป้องกนัการเกิดการทุจริตและคอรัปชัน่และการติดตามประเมินผลดงัน้ี  

1.  ฝ่ายตรวจสอบสอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมั่นในความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ นาํไปเป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานนาํไปดาํเนินการ  

2.  ฝ่ายตรวจสอบประเมินผลกระทบจากความเส่ียงสาํคญั เพ่ือนาํไปสู่ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
3.  ฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ (Compliance) การสุ่มตรวจ และการติดต่อลูกคา้ ติดตาม 

ประเมินผล  และนําเสนอแนวทางป้องกันเพ่ิมเติมต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจ สอบเป็นประจาํ  

4.  ให้หัวหนา้งานและผูจ้ดัการตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบการขอสินเช่ือ และการตรวจนบัเงิน
คงเหลือ ของสาขาโดยสมํ่าเสมอ และแจง้เหตุอนัพึงสงสัยต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

5.  เปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้เก่ียวกบัประเด็นท่ีส่อไปในทางทุจริตท่ีฝ่ายบริหารผ่าน
ไปรษณียโ์ทรศพัทแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยบริษทัรับรองวา่ผูแ้จง้เบาะแสจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็น
เหตุใหเ้ลิกจา้ง หรือถูกลงโทษหรือ ส่งผลร้ายต่อผูแ้จง้ 

6.  เม่ือตรวจพบเหตุท่ีอาจเช่ือไดว้า่เกิดการทุจริต ฝ่ายกิจการสาขาตอ้งสืบสวนใหถึ้งท่ีสุดและรายงานต่อฝ่าย
บริหาร เพ่ือกาํหนดมาตรการลงโทษตามขอ้เทจ็จริงท่ีพบ  

7.  ให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่เก่ียวกบั นโยบายป้องกนัการทุจริต บทลงโทษและมีการส่ือสารให้กบั
พนกังาน ทุกคนรับทราบแนวทางปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ กาํหนดในการป้องกนัการทุจริตและทบทวนเป็น
ระยะๆ ผา่นทางผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการสาขา  

ในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดล้งนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) และยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai 
Institute of Directors: IOD) ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการเขา้ร่วมกระบวนการรับรอง โดยคณะกรรมการ แนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Council)  
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3.6 ความเส่ียงจากการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารสําคญัต่าง  ๆ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งพ่ึงพา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งเกบ็รักษาขอ้มูล ของลูกคา้

รายยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงหากระบบคอมพิวเตอร์ขดัขอ้ง หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีทาํให้ขอ้มูลสูญหายหรือ ร่ัวไหล ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มีระบบการสํารองขอ้มูลอตัโนมติั ระหว่าง 
Server หลกัและ Server สาํรอง ซ่ึงหาก Server หลกัขดัขอ้ง จะสามารถนาํขอ้มูลท่ีถูกเกบ็ไวท่ี้ Server สาํรองมาใชง้านไดโ้ดย
ทนัทีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมีการมีการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ลงใน Portable Storage ซ่ึง จะทาํการบนัทึกเป็นราย
สัปดาห์ และรายเดือน และเพ่ือความปลอดภยั บริษทัฯ จึงทาํการเกบ็รักษาเทปดงักล่าวไวย้งัสาํนกังานอีกแห่งหน่ึงของบริษทั
ฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการใชร้หัสประจาํตวัในการเขา้สู่ระบบขอ้มูลของ บริษทัฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัการ
ร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีเป็นความลบั นอกเหนือจากขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์แลว้ สัญญาเงินกูแ้ละเอกสารประกอบต่างๆ เช่น 
บนัทึกกาโอนกรรมสิทธ์ิแบบคาํขอโอนและรับโอน เป็นตน้ ท่ีลูกคา้ลงนามเรียบร้อยแลว้ ก็ถือเป็นเอกสารสาํคญัท่ีบริษทัฯ 
ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินการต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการยึดรถท่ีเป็นหลกัประกนั การขายรถยึด การฟ้องร้องดาํเนินคดี
กรณีท่ี ลูกคา้ผิดนัดชาํระค่างวด ดงันั้น หากเอกสารสําคญัดงักล่าวเกิดสูญหายหรือไดรั้บความเสียหายจากอคัคีภยั ก็อาจ
ส่งผล ต่อการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการ
เกบ็เอกสารสาํคญัดงักล่าวในรูปของอิเลก็ทรอนิกส์โดยแต่ละสาขาจะรับผิดชอบในการบนัทึกเอกสารชุดประกอบสัญญา ลง
ในส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากน้ีจะรวบรวมเอกสารชุดสัญญาทั้งหมดในรูปของอิเลก็ทรอนิกส์มาเก็บไวท่ี้สาขาใหญ่ ท่ีดูแล
รับผดิชอบ 
 3.7 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากดอกเบ้ียรับจากการปล่อยสินเช่ือ โดยเป็นลกัษณะการคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี ในขณะท่ี
ตน้ทุนการกูย้ืมของบริษทัฯ บางส่วนมาจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั โดยอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บั ความผนั
ผวนของตลาด ณ ขณะท่ีกูย้ืม หากมีความผนัผวนมากจะทาํให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมปรับสูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัไม่มี
การปรับอตัราดอกเบ้ียรับ มีผลกระทบทาํใหอ้ตัราส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย มีอตัราลดลง อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯตระหนักถึงความเส่ียงดงักล่าวโดยการคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดว้ยแหล่งเงินกูใ้หม่ท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
ลดลง เพ่ือรักษาระดบัอตัราส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้อยูใ่นระดบั ท่ีสมํ่าเสมอ และจดัหาแหล่ง
เงินทุนท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีหรือเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Swap Contract) เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนั
ผวนของตลาด 
 3.8 ความเส่ียงจากการพึง่พงิเงนิกู้ยืมจากแหล่งภายนอก 

บริษทัฯ ใชแ้หล่งเงินทุนหลกัในการปล่อยสินเช่ือจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัฯ มีวงเงินกูย้มืจาํนวน 43,915 ลา้นบาท และมีภาระหน้ีคงคา้งจาํนวน 35,459 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 ของแหล่ง
เงินทุนทั้งหมดของบริษทัฯ โดยแบ่งเป็น เงินกูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 4,775 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.46 และเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจาํนวน 30,684 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.54 ของเงินกูย้ืมทั้งหมด โดยมีวงเงินระยะยาว จาํนวนหน่ึงเป็นวงเงินของ
ธนาคารพาณิชยด์งันั้น หากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกบับริษทัฯ อีกต่อไป บริษทัฯ อาจ
ประสบปัญหาดา้นสภาพคล่องท่ีจะนาํมาใชใ้นการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้ และจะส่งผลกระทบ ต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัฯ บริหารความเส่ียงโดยการจดัหาเงินกูย้ืมจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือกระจายความ
เส่ียงจากการก่อหน้ีทั้งในตลาดตราสารหน้ีและการกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
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 3.9   ความเส่ียงจากโอกาสในการก่อหนีเ้พิม่ในอนาคต 
การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองน้ี ทาํให้บริษทัมีความจาํเป็นจะตอ้งจดัหาเงินทุนหรือการ ก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตเพ่ือ

รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการก่อหน้ีเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้
เตรียมการบริหารความเส่ียง โดยทาํการจดัหาเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือให ้เพียงพอต่อการขยายตวัทางธุรกิจตาม
เป้าหมายท่ีบริษทัฯไดว้างไว ้และยงัคงพยายามจดัหาเงินโดยคาํนึงถึงโครงสร้าง ทางการเงินและสภาพคล่องของบริษทั เพ่ือ
สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 3.10 ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงกฎหมายและการพฒันามาตรฐานบัญชี 

บริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ โดยมีรายไดด้อกเบ้ียหลกัจากการให้บริการ สินเช่ือ

ทะเบียนรถ ซ่ึงธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถดงักล่าวไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานใดๆ มีเพียงขอ้จาํกดั

ในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงจะตอ้งไม่เกินกวา่ท่ีระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าวอยา่งถูกตอ้ง อยา่งไรกต็าม หากมีหน่วยงานใดๆของภาครัฐมีนโยบายในการเขา้มากาํกบัดูแลธุรกิจสินเช่ือ

ทะเบียนรถเพื่อให้การดาํเนินงานของผูป้ระกอบการต่างๆในอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานเดียวกนั ในอนาคต บริษทัฯอาจ

ไดรั้บผลกระทบดังกล่าวและอาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไดส้ําหรับธุรกิจการ

ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลนั้นจะอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้มีขอ้กาํหนดเก่ียวกับ

หลกัเกณฑว์ิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล สาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่ สถาบนัการเงิน เช่น 

คุณสมบติัของผูใ้ชบ้ริการ การกาํหนดวงเงิน การกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดความเป็น

ธรรมต่อผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด อยา่งไรกต็ามหากในอนาคตธนาคารแห่ง

ประเทศไทยมีการแกไ้ขหรือออกระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล บริษทัฯก็จะตอ้งปรับเปล่ียนการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบดงักล่าว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯได้

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว โดยตลอดเวลาท่ีผา่นมาบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัในปัจจุบนับริษทัฯ ไดน้าํหลกัการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หลกัการตั้ง

สาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ นโยบายการรับรู้และหยุดรับรู้รายไดม้าประยุกตใ์ชก้บัการดาํเนินงาน บริษทัฯโดยสมํ่าเสมอ 

ดังนั้ น บริษัทฯจึงเช่ือมั่นว่าการเข้ามากาํกับดูแลของภาครัฐในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลการดาํเนินงานและ

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั นอกเหนือจากความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์

ขอ้บงัคบัต่างๆแลว้ มาตรฐานบญัชีกถื็อไดว้า่เป็นกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัอีกประเภทซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงกย็อ่ม

ส่งผลต่อสถานะทางการเงินในรายงานทางการเงินของบริษทั เน่ืองจากมาตรฐานบญัชีในประเทศไทยยงัมีการพฒันาตาม

มาตรฐานบญัชีสากลมาโดยตลอดและคาดวา่การพฒันาน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต อยา่งไรกต็าม ความเส่ียง

ดงักล่าวเป็นความเส่ียงท่ี บริษทัสามารถประเมินไดล่้วงหน้า รวมถึงขนาดของผลกระทบ จึงสามารถบริหารความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนได ้

นอกจากนั้น ในปี พ.ศ.2561 บริษทัฯตระหนกัถึงความสําคญัของความเส่ียงดา้นกฎหมาย จึงไดย้กระดบัคณะทาํงาน
บริหารความเส่ียงและกฎหมายข้ึนมาเป็นฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมายโดยมีความรับผิดชอบในการดูแลบริหาร และ
จดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมายอยา่งใกลชิ้ดและรายงานต่อผูบ้ริหารคณะกรรมการความเส่ียง 
และคณะกรรมการบริษทั 
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 3.11 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ 

จากการท่ีผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ ลว้นเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถมานาน กวา่ 
25 ปีจึงทาํให้มีความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารและติดตามลูกหน้ีการประเมินราคา หลกัประกนั
ตลอดจนมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของลูกหน้ีเป็นอยา่งดีดงันั้น บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้ง พ่ึงพิงผูบ้ริหาร
หลกัในการบริหารงาน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหลกัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมงานกบับริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
โดยผูบ้ริหารหลกัและบุคลากรส่วนใหญ่ต่างกร่็วมงานกบับริษทัฯ ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจ ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายใน
การลดการสูญเสียบุคลากร โดยจดัฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั รวมทั้งจดัให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้
เพ่ิมเติมแก่พนกังานโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนกังานมีทกัษะ ความรู้ความสามารถและ มีความเขา้ใจในงานท่ีรับผิดชอบ
อยา่งเตม็ท่ี ยิง่ไปกวา่นั้นบริษทัฯ มีนโยบายในการส่งเสริมพนกังานแต่ละระดบัให้มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโต
ไปในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและนโยบายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และอา้งอิงกบัอตัราการเติบโตของบริษทัฯ 
 3.12 ความเส่ียงจากการมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม 2561 นายชูชาติ เพ็ชรอาํไพ และนางดาวนภา เพชรอาํไพ ถือหุ้นในบริษทัฯ รวมกัน จาํนวน 
1,430,056,400 หุน้คิดเป็นร้อยละ 67.46 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ทาํใหผู้ถื้อหุน้ ดงักล่าวมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัฯ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทัฯ ไดเ้กือบทุกเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ แต่งตั้งกรรมการ 
หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนด หรือขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งไดรั้บเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ของบริษทัฯ จึงมีความ
เส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาได ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาเพ่ือทาํหน้าท่ีตรวจสอบ พิจารณา และ 
กลัน่กรองเพ่ือมิใหเ้กิดรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ยิง่ไปกวา่นั้นแลว้ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน (ซ่ึง
รวมประธานกรรมการ) จากจาํนวนกรรมการทั้ งหมด 7 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 ท่าน โครงสร้าง
คณะกรรมการดงักล่าวจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ และช่วยให้การ กาํกบัดูแลการ
บริหารงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.13 ความเส่ียงใหม่ทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคต 

3.13.1  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก 

ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย  
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ปี พ.ศ.2562 มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัลดลง เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายกีด

กนัการคา้ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและจีน ซ่ึงน่าจะส่งผลกระทบในวงกวา้ง เน่ืองจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศจีน ต่างเป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครายใหญ่ท่ีสาํคญัของโลก บวกกบัปัจจยัราคานํ้ามนัท่ีดีดตวัสูงข้ึน จึงส่งสัญญาณ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ทั้งหลาย เช่น ยโุรป และญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นคู่คา้ของทั้งสหรัฐอเมริกา จีน และ
ไทยเช่นกนั ภาคการส่งออกของประเทศไทยจึงคาดวา่จะเติบโตลดลงเป็นปัจจยัฉุดการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศ 

นอกจากนั้น มีการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผล
ใหค้่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแขง็ตวัข้ึน อยา่งไรกต็าม ปัจจยัดงักล่าว ไม่น่าส่งผลกระทบต่อพ้ืนฐานเศรษฐกิจและภาคการเงินของ
ไทยท่ียงัคงแข็งแกร่ง หากแต่ปัญหาหน้ีครัวเรือนในประเทศท่ียงัสูง จึงคาดว่าจะไดร้บผลกระทบจากนโยบายการปรับข้ึน
อตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งชดัเจน 
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ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมข้ึน และลอ็คอตัราดอกเบ้ียตน้ทุนไวบ้างส่วนเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปรับข้ึนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายโดย กนง. และมีนโยบายในการเฝ้าติดตาม
ประสิทธิภาพในการปล่อยสินเช่ือ และติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากปัญหาหน้ีครัวเรือนในประเทศท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง 
และมีแนวโนม้ท่ีคุณภาพจะแยล่งหากมีการปรับอตัราดอกเบ้ียนโยบายอยา่งต่อเน่ือง   

 
ผลกระทบต่อแนวโนม้การส่งออกภาคการเกษตร และราคาผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
ศูนยว์ิจยักสิกรคาดวา่ ในปี พ.ศ.2562 ภาพรวมรายไดข้องเกษตรกรจะยงัคงไม่แตกต่างจากปี พ.ศ. 2561 มากนกั แมว้า่

โดยภาพรวม ราคาสินคา้เกษตรของไทยมีแนวโนม้หดตวัในทุกรายกาย เช่น ขา้ว ยางพารา มนัสําปะหลงั ออ้ย และปาลม์
นํ้ ามนั อนัเน่ืองมาจากปริมาณผลผลิตสินคา้การเกษตรท่ียงัอยู่ในระดงัสูง (supply) และแรงฉุดจากความตอ้งการจากจีนท่ี
ชะลอตวัลง อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นนโยบายการเกษตรของภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายระยะสั้ น ทั้งมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยตรง และมาตรการท่ีช่วยดา้นรายไดเ้กษตรกรบางส่วน ความเส่ียงในอุตสาหกรรมการเกษตรต่อมาคือการแขง็
ค่าของเงินบาทท่ีจะกระทบกบัรายไดใ้นรูปเงินบาทและความสามารถในการแข่งขนัของผูส่้งสินคา้ เกษตรออก ความเส่ียงท่ี
สาม คือ การขาดแคลนแรงงานทั้ งแรงงานต่างดา้วและแรงงานทกัษะขั้นสูง ซ่ึงอาจส่งผล ต่อปริมาณการผลิตของภาค
เกษตรกรรม และความเส่ียงสุดทา้ย คือ ความไม่แน่นอนทางการเมืองโลกท่ีอาจส่งผล กระทบต่อการกีดกนัทางการคา้ต่อคู่
คา้ดา้นการเกษตรท่ีสาํคญัของไทย 

3.13.2  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ  

อา้งอิงจากบทความจากศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ ซ่ึงกล่าวว่าสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผล
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร จากการประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยพบว่า อุณหภูมิเฉล่ียมี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายใน 40 ปีขา้งหนา้ ปัจจยัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็น
ส่ิงท่ีทา้ทายสําหรับภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศเกษตรกรรม และบริษทัฯ ซ่ึงมีกลุ่ม
ลูกคา้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลทาํใหร้ายไดข้อง
เกษตรกรลดลง อนัส่งผลใหค้วามตอ้งการสินเช่ือของบริษทัเพ่ิมข้ึน แต่คุณภาพหน้ีอาจลดลง 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯตระหนกัถึงความเส่ียงเป็นอยา่งดี จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2561 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ซ่ึงเป็น
อาคารสีเขียว (LEED certified) 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1 ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ 
  ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ลูกหน้ีสินเช่ือทะเบียนรถ ลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคล ลูกหน้ี
สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และลูกหน้ีสินเช่ือท่ีดิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.1.1  ลูกหนีสิ้นเช่ือทะเบียนรถ 

ลูกหนีสิ้นเช่ือทะเบียนรถ 
ปี 2559 ปี  2560 ปี  2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,986.39 76.97 20,510.35 76.40 26,201.80 76.44 
- คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 2,673.53 13.73 3,733.09 13.91 5,178.71 15.11 
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 1,585.68 8.14 2,276.19 8.48 2,527.04 7.37 
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 81.94 0.42 150.53 0.56 143.27 0.42 
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 67.79 0.35 125.30 0.47 162.84 0.48 
- คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 7.12 0.04 19.06 0.07 25.03 0.07 
- ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 68.06 0.35 29.61 0.11 37.07 0.11 

รวม 19,470.51 100.00 26,844.14 100.00 34,275.76 100.00 
  

 4.1.2  ลูกหนีสิ้นเช่ือส่วนบุคคล 

ลูกหนีสิ้นเช่ือส่วนบุคคล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 925.84 89.29 2,463.38 86.63 4,125.86 83.77 
- คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 83.55 8.06 288.97 10.16 610.13 12.39 
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 22.15 2.14 74.64 2.62 147.75 3.00 
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 2.02 0.20 7.29 0.26 16.95 0.35 
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 1.96 0.19 6.99 0.25 16.76 0.34 
- คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 0.23 0.02 0.80 0.03 0.05 0.00 
- ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 1.08 0.10 1.36 0.05 7.58 0.15 

รวม 1,036.83 100.00 2,843.43 100.00 4,925.08 100.00 
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4.1.3  ลูกหนีสิ้นเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 

ลูกหนีสิ้นเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 377.15 83.61 809.81 79.88 1,806.06 81.50 
- คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 52.21 11.57 136.11 13.43 297.60 13.43 
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 18.97 4.21 55.77 5.50 86.19 3.89 
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 1.59 0.35 5.45 0.54 9.60 0.43 
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 1.14 0.25 5.02 0.50 10.68 0.48 
- คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 0.04 0.01 0.61 0.06 - - 
- ลูกหน้ีโอนกฎหมาย - - 0.96 0.09 5.92 0.27 

รวม 451.10 100.00 1,013.73 100.00 2,216.05 100.00 

4.1.4  ลูกหนีสิ้นเช่ือทีด่นิ 

ลูกหนีสิ้นเช่ือทะเบียนรถ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,207.62 85.47 3,788.90 76.99 5,051.15 76.18 
- คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 232.84 9.02 604.36 12.28 932.52 14.06 
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 124.43 4.82 439.81 8.94 542.84 8.19 
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 13.76 0.53 47.41 0.96 38.92 0.59 
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 3.92 0.15 34.58 0.70 42.27 0.64 
- คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั - - 1.72 0.04 7.29 0.11 
- ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 0.22 0.01 4.49 0.09 15.59 0.23 

รวม 2,582.79 100.00 4,921.27 100.00 6,630.58 100.00 

  นโยบายการหยุดรับรู้รายได้ 

  บริษทัฯ จะหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียเม่ือลูกคา้ผดินดัชาํระค่างวดเกิน 3 งวด นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ 

  นโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

  บริษทัฯ มีนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมคงเหลือหลงัหักรายไดท้าง
การเงินรอรับรู้ โดยอตัราการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะพิจารณาจากระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ีตามรายละเอียด
ดงัน้ี 
(ในระหว่างปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทะเบียนรถยนตแ์ละรถเกษตรท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั จากเดิมท่ีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจากยอดเงินให้กูย้ืมคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดโ้ดยไม่หักหลกัประกนั เป็นคาํนวณจากยอดเงินให้กูย้ืมคง
คา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดห้ลงัหกัหลกัประกนั) 
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อายหุน้ีคา้งชาํระ อตัราร้อยละของ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 1% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระ 31-90 วนั 2% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 100% 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 100% 

  นอกเหนือจากอตัราการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามตารางขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัยึดหลกัความระมดัระวงั 
(Conservative) ในการดาํเนินธุรกิจ จึงไดพิ้จารณาการตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเพ่ือใหค้รอบคลุมความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต โดยบริษทัฯ จะพิจารณา
เปรียบเทียบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากระยะเวลาการคา้งชาํระของลูกหน้ี และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจจะเรียกเก็บไม่ได ้(General Reserve) ให้ครอบคลุมค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสูงสุดท่ีคาํนวณได ้ 

นโยบายการตดัหนีสู้ญ 

  บริษทัฯ มีนโยบายการตดัหน้ีสูญโดยถือตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวา่ดว้ยการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ี  
 4.2 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 1,268 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ประเภททรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบญัชี(ลา้น
บาท) 

ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 257.25 ไม่มี 
อาคาร เป็นเจา้ของ 6.70 ไม่มี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 247.78 ไม่มี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ 650.94 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 35.30 ไม่มี 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.20 ไม่มี 

เช่าซ้ือ 70.34 มี 
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 4.3 ทรัพย์สินรอการขาย 
  ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ไดแ้ก่ รถยึด ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีบริษทัฯ ยึดจากลูกคา้ท่ีคา้งชาํระเกิน 2 งวด
ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะนาํรถท่ียดึคืนจากลูกคา้ออกประมูล ณ ศูนยป์ระมูลของบริษทัฯ  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 จํานวนรถยดึ (คนั) จํานวนหลักประกันคงเหลือ 
(คนั) 

ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต ์
- 31 ธนัวาคม 2561 
- 31 ธนัวาคม 2560 

 
1,748 
2,174 

 
1,305,807 
1,099,314 

 
0.13 
0.19 

รถยนต ์
- 31 ธนัวาคม 2561 
- 31 ธนัวาคม 2560 

 
161 
139 

 
274,906 
178,142 

 
0.06 
0.08 

รวม 
- 31 ธนัวาคม 2561 
- 31 ธนัวาคม 2560 

 
1,909 
2,313 

 
1,508,713 
1, 277,456 

 
0.12 
0.18 

 

 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรก
เกอร์ จาํกดั โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99  
  บริษทัฯ จะลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือ
กิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษทัฯ อนัจะทาํให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผล
กาํไรเพ่ิมมากข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ ใหมี้ความครบวงจรมากยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  
  ทั้ งน้ี ในการกาํกับดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือ
กาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ จะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ให้บริหารจดัการ หรือดาํเนินงาน 
ต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และเพ่ือการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดงัต่อไปน้ี 
1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อ

หุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
2. คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้
คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 
  ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือบริษทั  : บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถสินเช่ือส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์และสินเช่ือ
โฉนดท่ีดิน 

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 32/1ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 
  กรุงเทพมหานคร 10700 
 เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. เลขท่ี 0107557000195 
 Homepage : http://www.muangthaicap.com/ 
 โทรศพัท ์  : 0-2880-1033 
 โทรสาร  : 0-2880-1733 
 ทุนจดทะเบียน : 2,120,000,000 บาท  
 ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 2,120,000,000 บาท  
 ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั 

  ข้อมูลสําคญัอ่ืน 
  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
   93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก    เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร  10400 
   โทรศพัท ์  :  0-2009-9999 
  เลขานุการบริษทั 
  นางสาวมลฑล อ่อนแผน 
  บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั  (มหาชน) 
  32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 

 กรุงเทพมหานคร 10700 
 โทรศพัท ์ :   0-2880-1033  
 โทรสาร : 0-2880-1733 
ผูส้อบบญัชี 

  นางสาวสมใจ คุณปสุต 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4499 

 บริษทัสาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั (เดิมช่ือบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110     
 โทรศพัท ์ :  0-2264-0777    
 โทรสาร  : 0-2264-0789-90 
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 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1   จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,120 ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 
2,120 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,120 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
ตารางรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายการแรก ณ วนัท่ี  4  ธนัวาคม  2561 
 

ลําดบั รายช่ือ จํานวนหุ้นท่ีถือ(หุ้น) ร้อยละ 
1 ครอบครัวเพช็รอาํไพ   
 นายชูชาติ เพช็รอาํไพ1 710,056,400 33.49 
 นางดาวนภา เพชรอาํไพ2 720,000,000 33.96 
 รวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยครอบครัวเพช็รอาํไพ 1,430,056,400 67.45 
2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 117,196,994 5.53 
3 SOUTH EAST ASIA UK(TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,889,975 1.79 
4 นายสุทธิพงษ ์  เวศยว์รุตม ์ 28,160,000 1.33 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 19,392,680 0.92 
6 บริษทั ไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 18,006,400 0.85 
7 นายวศิน   เดชกิจวกิรม 14,810,600 0.70 
8 กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาว ปันผล 70/30 11,713.100 0.55 
9 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 

CORPORATION LIMITED 
10,039,100 0.47 

10 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 432,734,751 20.41 
 รวม 2,120,000,000 100.00 

 
หมายเหตุ   1 นายชูชาติ เพช็รอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2 นางดาวนภา เพชรอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ  
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังการหักภาษีเงินได ้
นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ในแต่ละปี  

บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการ
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด้ โดยจะข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2557 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 275.60 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2558 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 424.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน 212.00 ลา้นบาท 

วนัท่ี 20  เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติจ่ายเงินปันผลจากกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2560  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.18  บาท  จากจาํนวนหุน้ 2,120   ลา้นหุน้ (มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
ทั้งส้ิน  381.60  ลา้นบาท 
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8. โครงสร้างการจัดการ   
 8.1 โครงสร้างองค์กร 
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8.2  คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จํานวนการประชุมรวม 
  ปี 2561 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 7/7 
2. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ กรรมการ 7/7 
3. นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการ 7/7 
4. นายโยธิน  อนาวลิ กรรมการอิสระ 7/7 
5. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม กรรมการอิสระ 7/7 
6. นายกมัพล  ตติยกว ี กรรมการอิสระ 7/7 
7. นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ กรรมการอิสระ 7/7 

- มีการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7  คร้ัง ณ ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  สดัส่วนในการเขา้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  100% 

- ไม่มีกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน  9  ปี และไม่มีกรรมการในคณะกรรมการ
บริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

หมายเหตุ : นางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
กรรมการผู้มอํีานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง หรือนายชูชาติ  เพช็รอาํไพ หรือนางดาวนภา เพชรอาํไพ หรือนายโยธิน อนาวิล 

กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/

จํานวนการประชุมรวม 
1. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. นายกมัพล  ตติยกว ี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

- มีการจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง ณ ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  สดัส่วนในการเขา้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  100% 

หมายเหตุ : นายเฉลิม อินหอม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/

จํานวนการประชุมรวม 
1.  พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการสรรหา และกาํหนด 

ค่าตอบแทน 
1/2 

2. นายโยธิน  อนาวลิ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน* 2/2 
3. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/2 
4. นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน* 1/2 
- มีการจดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2  คร้ัง ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  สัดส่วน
ในการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  100% 

*  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561  ไดแ้ต่งตั้งใหพ้ลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  และใหน้ายโยธิน  อนาวิล  เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และโยกยา้ยนางนงนุช ดาวาสุวรรณ
ไปเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน          
  หมายเหตุ : นางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/

จํานวนการประชุมรวม 
1. นายกมัพล   ตติยกว ี ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 3/3 
2. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม กรรมการบรรษทัภิบาล 3/3 
3. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ กรรมการบรรษทัภิบาล 3/3 
- มีการจดัการประชุมกรรมการบรรษทัภิบาล 3 คร้ัง ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561   สัดส่วนในการเขา้ร่วมประชุม

ของคณะกรรมการคิดเป็น  100% 
  หมายเหตุ : นางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

8.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/

จํานวนการประชุมรวม 
1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง* 1/3 
2. นายกมัพล  ตติยกว ี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง* 3/3 
3. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ กรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 
4.    นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง* 2/3 
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- มีการจดัการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 คร้ัง ณ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สัดส่วนในการเขา้ร่วม
ประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  100% 

* เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง โยกยา้ยไปเป็นประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และแต่งตั้งใหน้ายกมัพล  ตติยกว ีเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแทน  
และใหน้างนงนุช  ดาวาสุวรรณ  เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง แทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง 

      หมายเหตุ : นางสาวดวงแข   สงนุย้  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.7 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 13 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1.  นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการบริหาร 
3.  นายสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ กรรมการบริหาร 
4.  นายปริทศัน์  เพชรอาํไพ กรรมการบริหาร 
5.  นายสุรัตน์  ฉายาวรเดช กรรมการบริหาร 
6. นางสาวดวงแข  สงนุย้ กรรมการบริหาร 
7.  นางสาววมิลรัตน์  หนูจุล กรรมการบริหาร 
8.  นายสมเกียรติ  รัศมี กรรมการบริหาร 
9.  นายอาํนาจ  เนียมสี กรรมการบริหาร 
10.  นายบญัญติั  นิลศิริ กรรมการบริหาร 
11.  นายนิยม  รอดนอ้ย กรรมการบริหาร 
12.  นายประดิษฐ  ทองคาํ กรรมการบริหาร 
13.  นายสงกรานต ์ เอ่ียมกาย กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. นําเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจาํปีของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้ โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง
อาํนาจอนุมติั ท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4.   พิจารณาอนุมติัการกาํหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั การอนุมติัสินเช่ือ ตารางยอดจดั
สินเช่ือ รวมถึงการกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าปรับและส่วนลด 

5. นําเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงพิจารณาอนุมติัอตัรากาํลงัคนท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจาํปี  
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6. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปีเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

7. มีอาํนาจแต่งตั้งหรือวา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานภายในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าว มีอ ํานาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป
ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

8.8 ผู้บริหาร  

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1.  นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นายสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นายปริทศัน์  เพชรอาํไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นายสุรัตน์  ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นางสาวดวงแข  สงนุย้ ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 
6.  นางสาววมิลรัตน์  หนูจุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
7.   นายสมเกียรติ รัศมี รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  
8.  นายอาํนาจ   เนียมสี รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 
9.  นายบญัญติั   นิลศิริ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตสุราษฏร์ธานี 
10. นายนิยม  รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  เขตกรุงเทพมหานคร 1 
11. นายประดิษฐ  ทองคาํ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  เขตอุดรธานี 
12. นายสงกรานต ์ เอ่ียมกาย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  เขตชลบุรี 
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8.9 เลขานุการบริษทั  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557  คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติ
แต่งตั้งนางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ทั้งน้ีหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯมีดงัน้ี                                                                                                                                          
 1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  
 2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้รวมทั้งดูแลประสานงานให้มี

การปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว 
 3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยร์วมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ทะเบียนกรรมการ 
 4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
 4.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
 4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเลขานุการบริษทัฯ ไดผ้า่น
การอบรมหลกัสูตรท่ีสาํคญั ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  ไดแ้ก่ 
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 50/2013   
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT)  รุ่นท่ี 26/2013  
- หลกัสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 43/2018    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สว่นที ่2 หน้า 43 

 
 

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.10.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ในปี  2561 และ 2560 บริษัทฯจ่ายค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน  7 ท่านตาม
รายละเอียดดงัน้ี   

        (หน่วย : บาท) 
ช่ือ-สกุล ปี 2561 ปี 2560 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง 480,000 540,000 
2. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ 430,000 430,000 
3. นางดาวนภา  เพชรอาํไพ 280,000 280,000 
4. นายโยธิน  อนาวลิ 335,000 340,000 
5. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม 540,000 500,000 
6. นายกมัพล  ตติยกว ี 555,000 540,000 
7. นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ 455,000 430,000 
 รวม 3,075,000 3,060,000 
ในปี  2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าบาํเหน็จสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2560  เป็นจาํนวนเงิน 3,700,000 บาท 

(ตาํแหน่งประธานกรรมการ 700,000 บาท ตาํแหน่งกรรมการ 500,000 บาท) 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 
� ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม โดยประธานกรรมการจะไดรั้บคร้ังละ 60,000 บาท 

และกรรมการไดรั้บคร้ังละ 40,000 บาท  
� ค่าบาํเหน็จประจาํปี 2561  สําหรับคณะกรรมการบริษทัฯ รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท       

( ปี 2560 ไม่เกิน 3,000,000 บาท) 
� คณะกรรมการตรวจสอบ : ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม โดย

ประธานกรรมการจะไดรั้บคร้ังละ 35,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคร้ังละ 25,000 บาท  
� คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน , คณะกรรมการบรรษทัภิบาล , คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  : 

ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม โดยประธานกรรมการจะ
ไดรั้บคร้ังละ 30,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคร้ังละ 25,000 บาท  

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
   การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชต้อบแทนความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามกลยทุธ์
ของบริษทั และตอบแทนผลงานท่ีผูบ้ริหารไดส้ร้างให้กบับริษทัและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน   ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะแปรผนัตรงกบัการบรรลุผลสําเร็จ ของเป้าหมายตามกลยทุธ์
ของบริษทั การประเมินผลการปฏิบติังานจะอยู่บนพ้ืนฐานของตวัช้ีวดัความสําเร็จในการดาํเนินงาน  ทั้งตวัช้ีวดัทางดา้น
ตวัเลขผลงานและดา้นอ่ืนๆ   
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 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 กลุ่มบริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารจาํนวน 39.32 ลา้นบาท (ปี 2560 : 37.47 
ลา้นบาท) ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง โบนัส เบ้ียเล้ียง และเงินสมทบเขา้กองทุน
ประกนัสังคม และเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 8.11 บุคลากร 
 8.11.1 จํานวนบุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนักงานรวมทั้งส้ินจาํนวน 7,647 คน (ไม่นับรวม
ผูบ้ริหารจาํนวน 13 คน) โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 
สํานักงานใหญ่ สาขา รวม 

1. ฝ่ายกิจการสาขา 8 194 202 
2. ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือ - 6,301 6,301 
3. ฝ่ายเร่งรัดหน้ีสิน 1 150 151 
4. ฝ่ายบญัชี 24 525 549 
5. ฝ่ายการเงิน 14 137 151 
6. ฝ่ายไอที 15 - 15 
                                                                                              7. ฝ่าย

กฎหมาย 3 - 3 
8. ฝ่ายธุรการ 18 - 18 
9. ฝ่ายบุคคล 7 - 7 
10. ฝ่ายตรวจสอบ 46 - 46 
11. ฝ่ายจดัซ้ือ 9 - 9 
12.  ฝ่ายเลขา 2 - 2 
12.  ศูนยป์ระมูลรถ - 10 10 
13.  แม่บา้น 3 180 183 
รวม 150 7,497 7,647 

 
8.11.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 
8.11.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดือนและโบนัส 
บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายอตัราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ 

ความสามารถ ผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน โดยบริษทัฯไดน้าํระบบการวดัผลการทาํงานแบบดชันีช้ีวดั
สมรรถนะหลกั ( Key Performance Index : KPI ) เพ่ือประเมินผลสําเร็จของงานควบคู่กบัการประเมินสมรรถนะ  
(Competency) เพ่ือประเมินศกัยภาพพนักงานในดา้นบุคลิกหรือลกัษณะของบุคคลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ  ความเช่ือและอุปนิสัยของพนักงานในองค์กรโดยรวม  ทั้ งน้ี  บริษัทฯยงัได้ค ํานึงถึงอัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัราโดยเฉล่ียของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงค่าตอบแทน
พนกังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของบริษทัในระยะยาว 

ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จาํนวน 2,188.69 ลา้น
บาท ( ปี 2560 : 1,554.53 ลา้นบาท) ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ โบนสั เบ้ียเล้ียง เป็นตน้ 
2. ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงินโดยความสมัครใจ โดยบริษทัฯและพนักงาน 
บริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
บริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานคนนั้นออกจาก
งานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

3. การจัดสวสัดกิารให้กับพนักงาน 
เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานใหดี้ข้ึน นอกจากการจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆใหก้บัพนกังาน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ บริษทัฯมีการปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทัและจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆเพ่ิมเติม อาทิเช่น 

- สวสัดิการดา้นการประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอุบติัเหตุ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการรับ
การรักษาพยาบาล รวมทั้ง เป็นการสร้างความมัน่คงใหก้บัพนกังานและครอบครัว นอกจากน้ี บริษทัฯยงั
จดัใหมี้การดูแลเร่ืองค่ารักษาพยาบาลประจาํปีสาํหรับพนกังานอีกดว้ย 

- การจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส  เงิน
ช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร อีกทั้ ง บริษัทฯและพนักงานได้จัดตั้ งกองทุนรวมนํ้ าใจเพ่ือ
ช่วยเหลือเพ่ือนพนกังานในกรณีท่ีคนในครอบครัวเสียชีวติ เป็นตน้ 

- การจดักิจกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน อนัไดแ้ก่ กิจกรรมเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬาภายในเขตทัว่ประเทศ และกิจกรรมท่องเท่ียวประจาํปีของบริษทัฯ 

8.11.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร  
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและการเพ่ิมคุณค่าของพนกังานซ่ึงถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษา

และพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทั เพ่ือเป้าหมายในการสร้างความสาํเร็จและความยัง่ยื่นร่วมกนั บริษทัฯจึงมี
นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้ง และตอบสนองกบันโยบายเชิงกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินธูรกิจของบริษทัฯ โดยยดึถือตามแนวนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

1. มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ การคดัเลือก การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การวา่จา้ง 
และการประเมินผลการเล่ือนตาํแหน่ง การข้ึนเงินดือน ท่ีมีคุณธรรม และโปร่งใส สามารถอธิบายไดอ้ยา่ง
มีเหตุผล และเป็นมาตรฐานท่ีชดัเจน 

2. ยดึหลกัความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนั ความซ่ือสัตยแ์ละวินยัการทาํงาน ความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อ
กนัในฐานะเพ่ืนพนกังาน 

3. พนักงานไดรั้บค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทดัเทียมกบั
บริษทัชั้นนาํอ่ืนๆ ตลอดจนเพียงพอสาํหรับการดาํรงชีพท่ีดี มีความสุข และมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน
และรักบริษทัฯ 
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4. มุ่งสร้างความกา้วหน้าในอาชีพของพนักงานทุกคนโดยเน้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม 
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความชาํนาญ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ และ
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย โดยกาํหนดแผนการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงครอบคลุมทั้งหลกัสูตรดา้นการบริหารงาน 
การบริการ และตวามรู้เฉพาะดา้นสาขาวิชาชีพ ตลอดจนการเขา้อบรมหลกัสูตรกบัสถาบันต่างๆทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน  

5. บริษทัฯให้ทุนศึกษาต่อเพ่ือให้พนักงานไดมี้การพฒันาความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆท่ีไดรั้บ
จากการศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้ง ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นในบรรดาผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยกนั และนาํส่ิง
ท่ีไดรั้ยมาพฒันาตนเอง วธีิการทาํงานและองคใ์หมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

 
8.12  รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุน้ ณ 

วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

จาํนวนหุน้ ณ 

วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560  

จาํนวนหุน้ท่ี 
เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

สัดส่วนการ 
ถือหุน้ใน
บริษทั 

1 พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ 700,000 800,000 (100,000) 0.033 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นางกองแกว้ เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 800,000 800,000 - 0.038 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3 นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ - - - - 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นายกมัพล ตติยกวี กรรมการตรวจสอบ 200,000 800,000 (600,000) 0.009 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นายโยธิน อนาวิล กรรมการ 400,000 400,000 - 0.019 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

6 น.ส.ดวงแข สงนุย้ ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 1,145,000 1,139,500 5,500 0.054 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 น.ส.วิมลรัตน์ หนูจุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 504,000 504,000 - 0.024 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นายสมเกียรติ   รัศมี รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 219,000 219,000 - 0.010 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 นายบญัญติั   นิลศิริ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 282,000 292,000 (10,000) 0.013 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 นายอาํนาจ   เนียมสี รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 500,000 539,000 (39,000) 0.024 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นายนิยม   รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 438,000 438,000 - 0.021 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

*12 นายชูชาติ   เพ็ชรอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร 710,056,400 720,056,400 (10,000,000) 33.493 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

*13 นางดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ 720,000,000 720,000,000 - 33.962 
คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
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14 นายปริทศัน์   เพชรอาํไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 2,430,500 2,380,500 50,000 0.115 

คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  50,000 50,000 - 0.002 
15 นายสุรพงษ ์  เพ็ชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 945,000 975,000 (30,000) 0.045 

คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
16 นายสุรัตน์   ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ - 47,000 (47,000) - 

คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 
17 นายประดิษฐ   ทองคาํ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 200,000 200,000 - 0.009 

คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 
18 นายสงกรานต์   เอี่ยมกาย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 11,300 45,000 (33,700) 0.003 

คู่สมรส และบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 
 

*ลาํดบัท่ี12 และลาํดบัท่ี13 เป็นคู่สมรสกนั 

 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 
  9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ดว้ยการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ และคุณค่าร่วมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหมี้ระบบธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดก้าํหนดนโยบายกาํรกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
เพ่ือให้ทุกคนนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ซ่ึงไดมี้ประกาศและส่ือสารให้พนกังาน
ไดรั้บทราบ รวมทั้งเผยแพร่ไวใ้นเวป็ไซต์ของบริษทัฯ (www.muangthaicap.com) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนักงานของ
บริษทัฯ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยการยดึมัน่ต่อ
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัหลกักฎระเบียบขอ้บงัคบั
และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance)  เป็นการแสดง
ถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ   โปร่งใส   ตรวจสอบได ้  ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้  
ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ  
ดงันั้น  บริษทัจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน ไปปฏิบติัในการดาํเนินงานของบริษทั 

2. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต 

โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะยดึมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่ง

เท่าเทียม พร้อมกบัดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกนัการตดัสินใจหรือการกระทาํใดๆ ท่ีมีความขดัแขง้ทางผล 

ประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง 

4. กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน  ยดึมัน่และปฏิบติัตามคู่มือการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  และไม่

ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
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5. ดาํเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ

บญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

6. ดาํเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษทัมีการกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

แต่ละคณะและผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน 

7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาํนึกอนัดีงาม ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมัน่ในการ

พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

8. ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย   ชุมชน   สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. ตระหนกัและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

10. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ดว้ยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีสุดอยูเ่สมอ 

11. ดาํเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได  ้และทนัเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่ นโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจน้ี จะ
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ กา้วสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํท่ีมีความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ และภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดแก่ผู ้
ถือหุน้ นกัลงทุน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดใหมี้นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยแบ่งเป็นหวัขอ้หลกั 5  หมวดดงัต่อไปน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 
หมวดที ่1   :   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิ
ในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้ งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั 
การลดทุนหรือเพ่ิมทุน เป็นตน้  
 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอาํนวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้    

� คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มีการประชุมสํามญัผูถื้อหุ้นภายใน  4  เดือนนบัจากวนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัฯ 
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� จดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานท่ี 
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมอยา่งครบถว้น  

� ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดั
ส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม 

�  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า  และการส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ได ้ และในการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและอิสระ 

�  เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ป่ิน

เกลา้ 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยลั ซิต้ี เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกนอ้ย เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ 
ไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดเ้ตรียมพนกังานไวต้อ้นรับและให้
การดูแล การจดัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร การจดัเตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบหรือไดรั้บ
มอบฉันทะ การจดัอาหารวา่งเพื่อรับรองผูถื้อหุ้นท่ีรอเขา้ร่วมประชุม การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงโดยการใชร้ะบบ 
Barcode ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหน้าก่อนการเร่ิมประชุม และไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนน
ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นตามวาระ 

คณะกรรมการของบริษทัฯ คณะผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถาม
ของผูถื้อหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ทั้งน้ีก่อนเร่ิมการประชุมประธานไดม้อบหมายให้เลขานุการ
บริษทัเป็นผูช้ี้แจงต่อผูถื้อหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามขอ้บงัคบั การดาํเนินการประชุม วาระการประชุม วิธีการสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใชบ้ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกนั การประกาศผลคะแนน 
ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ โดยประธานและไดเ้ชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นเป็นผูส้ังเกตุการณ์และเป็น 
สักขีพยานในการนบัคะแนน 

ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ผูถื้อหุน้ไว ้โดยไดก้าํหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระ
อยา่งเหมาะสมในการลงคะแนน ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น 
การเสนอความคิดเห็น การซกัถาม การร่วมอภิปราย เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อคาํถาม การตอบขอ้ซักถามอยา่ง
ตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกการประชุมพร้อมทั้งคาํถามและคาํตอบของผูถื้อหุน้ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

บริษทัฯ ไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดจ้ดัให้มีการบนัทึกการประชุมผู ้
ถือหุ้นทุกคร้ัง โดยมีเน้ือหาการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รวมถึงรายละเอียดของกรรมการ คณะผูบ้ริหาร เลขานุการ และ
ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม การแจง้คะแนนทุกวาระ และขอ้ซกัถาม การตอบขอ้ซกัถาม และขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั เพ่ือใหผู้ถื้อ
หุ้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้รายงานการประชุมไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และจดัส่งรายงานประจาํปี พร้อมสาํเนางบดุล บญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบ  และ
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัแลว้ พร้อมกบัสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติังบดุล การจดัสรรกาํไร
และการจ่ายเงินปันผลไปยงันายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสํามญัผูถื้อหุ้น
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

 

แนวปฏิบัตใินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพ่ือกาํกบัดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น 

ดงัน้ี  
1. บริษทัฯ จะตอ้งส่งเอกสารใหผู้ถื้อหุน้รับทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนไดท้ราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั และ
ตอ้งเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษก่อนมอบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย 
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย  14  วนั  ในบางกรณีเช่นการจดัสรรหุ้นให้กบักรรมการและพนักงาน
(ESOP) การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

2. บริษทัฯ จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคมของ
ทุกปีและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯกาํหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี  
www.muangthaicap.com 

3. บริษทัฯ จะตอ้งอาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ีโดยจัด
ประชุมในวนัทาํการ ณ โรงแรมซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพและ/หรือห้องประชุมของบริษทัฯ และจัดเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ สาํหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัใหมี้อากรแสตมป์สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะ  

4. บริษทัฯจะตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียด สําคญัในเร่ืองต่างๆ 
ไดแ้ก่ การแจง้วิธีการนับคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบก่อน การประชุมบนัทึกประเด็น
คาํถาม-คาํตอบท่ีเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมบนัทึกมติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน พร้อมทั้ง
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง บนัทึกรายช่ือกรรมการท่ี
เขา้ร่วมประชุม เป็นตน้ และตอ้งเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั นบัจาก
วนัประชุมผูถื้อหุน้  

5. กรรมการทุกคนรวมทั้ งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผูจ้ ัดการผูบ้ริหารระดับสูง 
เลขานุการบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จะตอ้งเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง  
  

หมวดที ่2     การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุ้นท่ี

เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นได ้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 
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การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลาํดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ
รายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการผูบ้ริหารพนักงานและลูกจา้งรวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯหรือนาํขอ้มูลของบริษทัฯไป
ใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัส้ินรอบบญัชีประจาํไตรมาสถึงวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติังบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 
โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯเขา้ใจและรับทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนด
โทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
แนวปฏิบัติ  

บริษทัฯให้ความสําคญักบัการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยและผูถื้อหุ้น
ต่างชาติโดยมีแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองป้องกนัการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมสร้างความ
มัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัฯจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพ่ือการปฏิบติั ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  ดงัน้ี  

1. บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ือเสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและส่งคาํถาม
เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม–ธนัวาคม และจะปฏิบติัต่อเน่ืองไปทุกปี ทั้งน้ีการเสนอวาระ
การประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทัฯ รวมถึง
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนด และเผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.muangthaicap.co.th 

2. บริษทัฯกาํหนดให้มีหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดแ้ละกาํหนดแนวทางการ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอ่ืน และหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม
โดยระบุช่ือประวติัขอ้มูลการทาํงานของกรรมการอิสระทั้งหมดใหพิ้จารณาเลือกหน่ึงคน สาํหรับการเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้  

3. บริษทัฯไม่เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั  โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้  
4. คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการ แต่งตั้ง กรรมการเป็น

รายบุคคล เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได ้
5. บริษทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณวา่ดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯเพ่ือป้องกนัมิให้

กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ ซ่ึงมีการแจง้
แนวทางและนโยบายใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั และมีการติดตามผลอยา่งสมํ่าเสมอ  

6. คณะกรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานต่อคณะ 
กรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไม่วา่จะเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่งและหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งชุมชยใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงสร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัและสร้างกาํไรให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษทัฯ  โดยบริษทัฯไดมี้การ
กาํหนดนโยบาย ดงัน้ี 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานทุกคนในบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษทัฯ 

สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในดา้นต่างๆดงัน้ี 
บริษทัฯให้ผลตอบแทนต่อพนักงานท่ีเป็นธรรมเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการจ่ายผลตอบแทนเปรียบเทียบกบั

อุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนให้ความสําคญัในดา้นการดูแลสวสัดิการพนักงาน ซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น การ
จดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน  การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ
อนามยั 

ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน   บริษทัฯกาํหนดให้พนกังานสาขาทาํความสะอาดสาํนกังาน
และบริเวณโดยรอบทุกวนั เพ่ือความเรียบร้อยและลดอุบติัเหตุจากการใชง้าน นอกจากน้ีทุกปีบริษทัมีการกาํหนดวนั Big 
Cleaning day ข้ึนเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพของสาขาทุกแห่ง โดยในปี   2561  บริษัทฯได้ดําเนินการระหว่างวนัท่ี  14  
กรกฎาคม  2561  และให้ผูจ้ดัการเขตและผูจ้ดัการสาขาเป็นผูต้รวจสอบ   การทาํงานของพนกังานของบริษทัตอ้งมีการออก
ติดต่อลูกคา้นอกสถานท่ีบ่อยคร้ัง โดยใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกั   บริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายในการรณรงคเ์ร่ืองการขบั
ข่ีปลอดภยั  พร้อมทั้งจดัทาํสต๊ิกเกอร์ติดรถใหก้บัพนกังาน เพ่ือเป็นการเตือนสติก่อนการขบัทุกคร้ัง  รวมทั้ง ใหผู้จ้ดัการสาขา
ปลูกฝังพนกังานใหต้ระหนกัในเร่ืองการขบัข่ีดว้ยความปลอดภยั เพ่ือลดอุบติัเหตุในการประชุมประจาํเดือนของสาขา 

ดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ โดยกาํหนดสิทธิประโยชน์และสวสัดิการให้แก่พนกังานโดยเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ไม่มีการใชห้รือสนับสนุนการใชแ้รงงานเด็ก การคา้มนุษย ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล   และส่งเสริม
แนวทางในการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ   บริษทัมีการจ่ายผลตอบแทนในแก่พนักงานอยา่งเหมาะสม และมี
การปรับข้ึนทุกปี ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการต่างๆมากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ สวสัดิการระยะสั้น เช่นการทาํประกนั
อุบติัเหตุและการรักษาพยาบาลผูป่้วยใน, ค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจาํปี, การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการเงินกู้
พนกังาน, กองทุนรวมนํ้ าใจ(กรณีพนกังาน,บิดา-มารดา, คู่สมรสหรือบุตรเสียชีวิต),  การจดัแข่งกีฬาภายในระหวา่งเขต เพ่ือ
เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน  และสวสัดิการระยะยาว เช่น การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานเพื่อยกระดบัและเตรียมความพร้อมในการกา้วสู่ตาํแหน่งงานท่ี
สูงข้ึน บริษทัฯจดัใหมี้การอบรมภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ตามสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของการอบรมเพื่อเพ่ิม
ศกัยภาพให้กบัพนักงานและผูบ้ริหาร  โดยกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตวัเลข
จาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี  ดงัน้ี 

 
 
 
 



 
สว่นที ่2 หน้า 53 

 
 

จํานวนพนักงาน จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรม 
ของพนักงานทั้งปี (ช่ัวโมง) 

จํานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคน
ต่อปี (ช่ัวโมง) 

7,647 70,368 9.2* 
*เฉพาะการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษทั ไม่รวมการฝึกอบรมสายงานเฉพาะ โดยคาํนวณจากจาํนวนฝึกอบรมรวม/จาํนวน
พนกังานเฉล่ียตน้ปีและปลายปี 2561 
 

ระดบัของพนักงาน เป้าหมายของหลักสูตร 
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ มุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารฯมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด และเทคนิคในการเป็นผูน้าํ และ

การโคช้ช่ิงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความแตกต่างกนั การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
หวัหนา้งาน มุ่งเนน้ใหท้ราบแนวทางในการพฒันาความสามารถดา้นภาวะผูน้าํของตนเอง เช่น

ความสามารถดา้นการส่ือสาร การจูงใจ การสอนงาน การกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน และ
การทาํงานเป็นทีม 

พนกังานระดบัปฏิบติัการ มุ่งเนน้เทคนิคการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศต่อลูกคา้ วฒันธรรมองคก์รท่ีใช้
เป็นกรอบในการทาํงาน และการใหค้วามเคารพหวัหนา้งาน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯระลึกอยูเ่สมอวา่ผูถื้อหุ้นคือ เจา้ของกิจการ และบริษทัฯ มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
บริษทัฯจึงให้ความสาํคญัและเคารพต่อสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาค โดยการให้มีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีสาํคญั เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น และนาํขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มาปรับปรุงการดาํ เนินงาน เพ่ือให้กิจการของบริษทัฯ มี
ความเจริญเติบโต และมีผลประกอบการท่ีดี รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญั และนาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั 
ผลประกอบการ ขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆให้กบัผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง เพียงพอโปร่งใส และครบถว้น
ตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได ้
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ค้าและเจ้าหนี ้

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของคู่คา้ โดย
ใหข้อ้มูลรายละเอียดและเง่ือนไขสาํคญัท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ภายใตม้าตรฐานเดียวกนั รวมถึงปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไข
ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีส่งมาจากคู่คา้จะถูกเก็บเป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของการ
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
การคดัเลือกคู่ค้าทีเ่หมาะสมและเกณฑ์การคดัเลือกคู่ค้า 
 บริษทัฯให้ความสําคญัอยา่งยิ่งต่อการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเหมาะสม โดยจะตอ้งมัน่ใจวา่กระบวนการคดัเลือกและการ
ปฏิบัติต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯตระหนักถึงความสําคญัของการมีคู่คา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี มี
จริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไดใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่มีการละเมิด
กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและแรงงาน รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหคู้่คา้ร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเรียนรู้จุด
แขง็ของกนัและกนั เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจร่วมกนัให้มีความกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  โดยบริษทัดูแลคู่คา้เสมือนเป็นหุ้นส่วนใน
การทาํธุรกิจระหวา่งกนั  สาํหรับเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้  เป็นดงัน้ี 
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1. มีประวติัทางการเงินท่ีเช่ือถือได ้ และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯไดใ้นระยะยาว 
2. ผลิตหรือจดัส่งสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการ  และสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ได ้
3. มีการบริการหลงัการขายใหแ้ก่ลูกคา้   

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายโดยมีการแจง้เง่ือนไขใหรั้บทราบอยา่งชดัเจน และ

เง่ือนไขดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ในการใหก้ารบริการลูกคา้ และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ
แก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาให้ลูกคา้  และให้คาํแนะนําเก่ียวกับวิธีการ
ให้บริการของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด โดยบริษทัฯจะรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่
นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่งขัน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งขนัไม่แสวงหาความลบัของคู่คา้ท่ีไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย และไม่กระทาํการท่ีเป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นโดยมิชอบ  โดยกาํหนดหลกันโยบายไว ้ดงัน้ี 

1. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
3. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
4. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์ของผูบ้ริโภค  มิใช่เป็นการผูกขาดส่วนแบ่ง

การตลาด 
นโยบายและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับการไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษทัเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  และมีนโยบายห้ามการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะ
เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาทุกประเภท  โดยมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 

1. พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีปกป้องและรักษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั  เพื่อมิ
ให้ขอ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล  และตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ  ของบริษทัไปใช้เพ่ือ
ประโยชนส่์วนตวัหรือบุคคลอ่ืนโดยมิไดรั้บอนุญาต 

2. พนักงานทุกคน  ตอ้งเคารพและให้เกียรติต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  และไม่นาํผลงานอนัมี
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่าทั้งหมด  หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้ของผลงาน 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ มุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีการดาํเนินงานและปฎิบติั

ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยการใชจ้ริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีการดาํเนิน
ธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค และไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วน เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจท่ีมีบทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกนั
ระหว่างบริษทัฯ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดมี้การส่ือสารและอบรมพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง   เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเล็กภายใตโ้ครงการ “บ้านใหม่ของหนู” โดยให้
พนักงานของบริษทัฯในพ้ืนท่ีต่างๆสอบถามความตอ้งการของชุมชนและความขาดแคลน หากสอดคลอ้งกบันโยบายของ
บริษทัฯจะดาํเนินการจดัสร้างตามพื้นท่ีท่ีทางชุมชนจดัไว ้พร้อมทั้ งอุปกรณ์จาํเป็นในการฝึกพฒันาการของเด็กเล็ก เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อไป สาํหรับดา้นการทาํนุบาํรุงพุทธศาสนานั้น บริษทัจดัใหมี้การทอดกฐินตามวดัท่ีมีความ
ตอ้งการนาํปัจจยัไปให้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใน
เขตใกลเ้คียง 
นโยบายและแนวเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดี ควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ียงัเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
บริษทัฯมีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการในการประหยดัพลงังานและนําทรัพยากร
กลบัมาใชใ้หม่ เช่น การตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคของสาขา  การส่งเสริมให้นาํกระดาษมาใชท้ั้งสองหนา้ การ
ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือเลิกใชง้าน หรือพกัทานอาหาร บริษทัฯเช่ือว่าการสร้างวินยัให้กบัพนักงานจะส่งผลให้เกิดเป็นนิสัย และ
นาํไปปฏิบติัแมจ้ะอยูน่อกบริษทัฯ  

ทั้งน้ี บริษทัฯมีเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดถู้กกาํหนดและนาํมาใชก้บัพนกังานทัว่
ทั้งองคก์ร ดว้ยการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและสังคมส่วนรวมให้เกิดข้ึนในพนักงานทุกระดบัและสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี
บริษทัจดัข้ึน 

 
จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่บริหารงานและดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพ่ือสร้างความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการใหเ้ติบโตได้
อย่างมัง่คงและเป็นท่ียอมรับในสังคม รวมทั้ งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการ
ดาํเนินงาน โดยมุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 8 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. นโยบายความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 
- บริษทัฯ ไดเ้นน้ย ํ้าใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตรงไปตรงมา อยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย

และระเบียบของบริษทัฯ โดยยืดถือจรรยาบรรณน้ี ในการกระทาํในทุกกิจกรรม การตดัสินใจ และการทาํ
ธุรกรรมต่างๆ เราจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง  และดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้
ทุกราย 

- บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้ผลตอบแทนท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยืนแก่ผูถื้อหุ้น  และจดัให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  เพียงพอ  ทนัเวลา  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งเท่า
เทียมกนั  และระมดัระวงัไม่ใหผู้ถื้อหุน้เกิดความสาํคญัผดิ หรือสับสนในขอ้มูลสารสนเทศ 
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
- บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายโดยมีการแจง้เง่ือนไขให้รับทราบอยา่งชดัเจน 

และเง่ือนไขดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ในการให้การบริการลูกคา้ และให้
คาํแนะนาํช่วยเหลือแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะนาํวิธีแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ 
โดยไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ 

- บริษทัฯ ไดป้ฏิบัติต่อคู่คา้และเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบติัตามเง่ือนไข
ทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนัอย่างเคร่งครัด     เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

- บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือทาํลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งขนั รวมถึงการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ ก็จะดาํเนินการภายใตก้ารแข่งขนัท่ีดี ไม่มีการติดป้าย
ทาํลายคู่แข่ง 

- การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งบริหารงานเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง ภายใตก้ารดาํเนินงาน
ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้งให้แก่ 
พนกังานของคู่แข่ง 

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตสํานึกให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษทัฯ ทุกระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริตคอร์รัปชัน่ สร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และเพ่ิมความ
เช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

- ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน  จ่ายสินบน  เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ในทุก
รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้มีการตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทัฯ 

- ไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

- ห้ามรับหรือให้สินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด การดาํเนินงานของบริษทัฯ การติดต่องานกบัภาครัฐจะตอ้ง
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดโดยเคร่งครัด 

- พนกังานท่ีกระทาํการทุจริต จะมีการถูกลงโทษทุกกรณี  โดยไม่พิจารณาวา่จาํนวนเงินท่ีกระทาํการทุจริตมาก
นอ้ยเพียงใด 

- หากมีการตรวจพบวา่มีการกระทาํการทุจริต   ไม่วา่พนกังานท่ีกระทาํการทุจริต จะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีใดจะมีการ
พิจารณาและลงโทษโดยเท่าเทียมกนั 

- บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังและย ํ้าใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รตอ้งมีความตระหนกั  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง หรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ ให้กบัคนอ่ืน รวมถึงได้
ให้พนกังานไดรั้บทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระทาํ
การทุจริต 
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- พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีช่วยกนัสอดส่องดูแล หากพบวา่มีเหตุการณ์ทุจริตเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน ให้รายงาน
ต่อบริษทัฯทนัที โดยรายงานผ่านผูบ้งัคบับญัชาหรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัฯ กาํหนด หรือฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบนโยบายการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดก้าํหนดให้เป็น
ส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 
โดยให้บริษทัฯ ลงนามในคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต(Collective Action 
Coalition : CAC) เม่ือวนัท่ี 24  พฤศจิกายน  2560  โดยบริษทัไดย้ืน่แบบประเมินตนเองฯใหก้บัทางสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
แลว้  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณา 

 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบาย  และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่วา่ดว้ยการรับและการ
ให้ส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ  หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้  โดยเปิดเผยถึงแนวทางการ
ปฏิบติัให้กบัคู่คา้ของบริษทัรับทราบโดยทัว่กนั  รวมถึงจดัให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต  การควบคุม  
การติดตาม  ประเมินผล  และการฝึกอบรม และกาํหนด “จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน”  โดยอยูภ่ายใตก้รอบ
วฒันธรรมองค์กรท่ีกาํหนด  ซ่ึงผูบ้ริหาร  และพนักงานทุกคนจะตอ้งยึดถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามถือเป็นการทาํผิดวินยั ตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล และไดก้าํหนดกลไกคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแส
ต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย  ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง  หรือการทาํผดิจรรยาบรรณ 

การประเมินความเส่ียง :  ในปี  2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ระเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน  โดยมีการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตแยกออกจากความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ  เป็นการเฉพาะ  และมีการรายงานความ
เส่ียงต่อคณะกรรมการโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินความเส่ียง 

การฝึกอบรมและการส่ือสาร :  ในปีน้ี 2561  บริษทัฯได้ส่ือสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  รวมทั้งนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  เช่น   จรรยาบรรณ
ธุรกิจ  นโยบายการใหข้องขวญัและการเล้ียงรับรอง  นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยพนกังานระดบัผูบ้ริหารจะ
ได้รับการฝึกอบรมจากสํานักงานใหญ่   และนําความรู้ความเขา้ใจไปส่ือสารให้กับพนักงานในสาขาได้รับทราบ และ
ตระหนักในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการประชุมประจาํเดือนของสาขา   รวมถึงไดส่ื้อสารผ่านทางบอร์ด
ข่าวสาร และ Intranet ภายในบริษทั   นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การแจง้ข่าวสารไปยงัคู่คา้ทุกรายเพ่ือรับทราบ  และยึดถือ
ปฏิบติัต่อไป 

ในการจดัฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัแก่พนกังาน  ซ่ึง
หลงัจากท่ีมีการฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว   ทางบริษทัไดมี้การจดัทาํแบบประเมินเพ่ือทดสอบความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ดงักล่าว  โดยมีผลคะแนนจากการประเมินมากกวา่ร้อยละ 95    

 
การแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทาํผดิ ( Whistle Blower  ) 
บริษทัฯส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร   พนักงาน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบติัตาม

กฎหมาย  กฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยจดัให้มีช่องทางในการ
แจง้ร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิดสําหรับผูร้้องเรียนภายในและภายนอกองค์กร เก่ียวกบัการกระทาํใดๆท่ีผิด
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กฎหมาย ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีอาจส่อไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องคก์รทุกระดบั รวมทั้ง จดัใหมี้กลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส  ผูถู้กร้องเรียน  และใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลการ
แจง้เบาะแสเป็นความลบั  ซ่ึงจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่
ผูแ้จง้เบาะแส  รวมทั้งมีขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขท่ีชดัเจน เป็นกลาง โปร่งใส และมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
และพยานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างๆได ้โดยส่งเร่ืองมายงัช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

1) ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ( Email: whistleblower@muangthaicap.com ) 
2) ส่งจดหมายส่งทางไปรษณีย ์ จ่าหนา้ซอง และส่งมาท่ี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ  10700 

สําหรับพนักงานของบริษทัฯ  บริษทัฯมีความเช่ือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
ดาํเนินธุรกิจ ดงันั้น เพ่ือให้กระบวนการพิจาณาเป็นไปดว้ยความยุติธรรมและเสมอภาค บริษทัฯจึงไดเ้ปิดช่องทางให้กบั
พนกังานสามารถยืน่เร่ืองร้องทุกขห์รือขอ้ร้องเรียน เช่น แจง้ให้พนกังานทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข ์และ/หรือ 
พยานผูใ้ห้ขอ้มูลจากการปฏิบติัไม่เป็นธรรม เช่น การโยกยา้ยหนา้ท่ีการงาน การลงโทษทางวินยั เป็นตน้ โดยระบุเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวใ้นคู่มือแนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และประกาศให้กบัพนกังานรับทราบโดย 
ทัว่กนั 

บริษทัไดก้าํหนดกระบวนการแจง้เบาะแส   การปกป้องผูแ้จง้เบาะแส  การปกป้องผูถู้กร้องเรียน  การพิจารณา
บทลงโทษ  การรายงานการแจ้งเบาะแสได้กาํหนดให้ผูรั้บแจ้งเบาะแสเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบต่อไป   โดยกระบวนการทั้งหมด้ีไดร้ะบุไวใ้นคู่มือการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวอ้ยา่งชดัเจน    

ในปี  2561  ไม่พบเร่ืองร้องเรียนใดๆ  ท่ีเป็นนยัสาํคญั  ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองคก์ร 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชนอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์และเล็งเห็นว่า
หลกัการสิทธิมนุษยชนจะเป็นรากฐานสาํคยัของการอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการเพ่ิมคุณค่า
ของทรัพยากรบุคคลและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมประสิทธิภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั และส่งเสริม
ความเท่าเทียมและเสมอภาคในองคก์ร โดยไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น รวมถึงต่อการการคุกคามทางเพศและ
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
- จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยั  สุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม   
- บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ทั้งทางเพศ, ศาสนา, ทศันคติ
ดา้นการเมือง หรือสิทธิอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่างๆ, ปราศจากการใชแ้รงงาน
เดก็ และปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงานผดิกฎหมายทุกประเภท 
- บริษทัฯ มีวฒันธรรมองคก์รท่ีให้พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติัเป็นแนวทางในการทาํงานเพื่อให้พนกังานมี
ความเป็นอยู่ร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีความสุขและยอมรับซ่ึงกนัและกนั การปฏิบติัต่อ
พนกังาน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทุกๆ คน และทุกระดบั 
- บริษทัฯให้ความสําคญัในเร่ืองของการบริการดว้ยมาตรฐานสูงสุดให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติ 
ศาสนาอยา่งเท่าเทียมกนั 
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- จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู้ และรณรงคใ์นเร่ืองสิทธิมนุษยชนแก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี 
- บริษทักาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูท่ี้กระทาํความผดิจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ เลิกจา้ง  และไดจ้ดัให้
มีช่องทางในการแจง้เบาะแส ร้องเรียนผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผูจ้ดัการสาขา  โดยขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บ
เป็นความลบั 

5. การปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าการท่ีบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง และมีความมัน่คงมากว่า 26 ปีไดน้ั้น 
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกคน ทุกระดบั ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังาน
เพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ และบริษทัให้ความสําคญัต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีบริษทัยึดถือในการปฏิบติัต่อพนักงานอยา่งเท่าเทียมกนัมาโดยตลอด และ
บริษทัฯเล็งเห็นว่าสวสัดิภาพและความเป็นอยู่อนัดีของพนักงานคือความเขม้แข็งขององค์กร การปฏิบติัต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรม ดว้ยความเคารพและให้เกียรติ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตสาํนึกและพลงัในการให้ความ
ร่วมมือ และสนบัสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานและให้บริการอนัเป็นเลิศแก่ลูกคา้ โดยบริษทัฯ 
ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัพนกังาน และไดถื้อปฏิบติัต่อพนกังานทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ดงัน้ี 
- บริษทัฯ ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียง
ไดก้บับริษทัท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึงคุณภาพ
ชีวติและความปลอดภยัในการทาํงาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม 
- บริษทัฯ มีการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทุกตาํแหน่งและทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  เนน้การจดัฝึกอบรมและ
สัมมนาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และช่ือเสียงมาอบรมเพ่ือให้พนักงานไดเ้กิด
การเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพและทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
- บริษทัฯ มีระบบการประเมินความดีความชอบท่ีเป็นธรรม โดยเปิดเผยเกณฑ์การประเมินให้พนักงานทุก
ระดบัไดรั้บทราบ  
- บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมพนักงานแต่ละระดบัให้มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโตไปในองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง 
- บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม อนัจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ในการแกปั้ญหาร่วมกนั 
- บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 
- บริษทัฯ ให้ขอ้มูลสําคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงานเพ่ือให้ทราบผลการดาํเนินงาน สถานะ และ
แผนงานในอนาคตของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผูแ้ทนฝ่ายประจาํเดือน และข่าวประชาสัมพนัธ์
ทาง Intranet ภายในบริษทั   เป็นตน้ 

6. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
- เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัท่ีจะทาํให้
ธุรกิจประสบความสาํเร็จกา้วหนา้และย ัง่ยืนตลอดไป บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดเร่ืองการบริการเป็นพนัธะกิจ
ขอ้ท่ี 5  วา่ “บริษทัฯจะให้บริการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้สูงสุด” อนัสอดคลอ้งกบัสโลแกน
ของบริษทัฯ คือ “บริการใกลชิ้ด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” เพ่ือให้พนักงานทุกคนปฏิบติักบัลูกคา้ดงัพนัธะกิจและ
สโลแกนท่ีไดก้าํหนดไว ้
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- ในการนาํเสนอเง่ือนไขการอนุมติัสินเช่ือ บริษทัฯ จะมีการนาํเสนอเง่ือนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ท่ีลูกคา้
จะไดรั้บ อยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดร้้องเรียนเร่ืองการบริการของพนกังานไดโ้ดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนสาํนกังาน
ใหญ่ ทางโทรศพัท์หมายเลข 02-880-1033 หรือร้องเรียนผ่านทางจดหมายในรูปของแบบสอบถามท่ีสํานกังาน
ใหญ่ส่งถึงลูกคา้  
- บริษทัฯ จดัใหมี้นโยบายการแจง้เบาะแส  การติดตาม  และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- กรณีลูกคา้ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงินอนัเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น  ภยันํ้ า
ท่วม  ความล่าชา้ในการจ่ายเงินค่าขายขา้วใหก้บัชาวนา ฯลฯ  บริษทัฯ จะมีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ตาม
ความเหมาะสม 

7. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ถึงแมว้่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มก็ตาม แต่บริษทัฯ ก็มี
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกให้พนักงานให้ความสําคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจาก
ส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทัฯ   กาํหนดให้มีการทาํกิจกรรม 5 ส. เป็นประจาํทุกปี อีกทั้ งมีการควบคุมการใช้
อุปกรณ์สาํนกังานภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บ  รณรงคใ์หมี้การใชไ้ฟฟ้า  นํ้าประปาอยา่งประหยดั และลดการใช้
อุปกรณ์ท่ีมีผลก่อให้เกิดมลภาวะ  ลดปริมาณการใช้กระดาษ  โดยการนํากระดาษท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่  
รวมถึงมีการจดัเกบ็เอกสารในรูปแบบส่ือทางอีเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน   

8. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่วมพฒันาชุมชนเพ่ือยึดมัน่ในประเพณีทอ้งถ่ินท่ี
บริษทัฯ ตั้งอยูแ่ละดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นศาสนา, ดา้นการศึกษา และดา้นสังคม 
 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา และมีความเท่าเทียมกนัและเพียงพอต่อการตดัสินใจ ในขณะเดียวกนันั้นการใหข้อ้มูลของบริษทัฯ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของการรักษาความลบัของธุรกิจ และกลยทุธ์ในการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ 
ตลอดจนสาธารณชน ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงนอกจากจะเปิดเผยผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) แลว้ บริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ทาํใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 
ตลอดจนมีความเท่าเทียมกนัและเช่ือถือได ้ 

สาํหรับการดาํเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. บริษทัฯมีแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัโดยผ่านช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายสะดวกและมีความ

น่าเช่ือถือได้แก่การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และ
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เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (http://www.muangthaicap.com/) เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ของบริษทัฯ โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลท่ีดีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

2. จดัส่งรายงานทางการเงินต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และไม่มีรายการท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

3. เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯไวอ้ย่างครบถว้น เช่น งบการเงิน นโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนกัวเิคราะห์สถาบนั

ต่างๆ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี การประชุมผูถื้อหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และข่าวจากส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ 

4. จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารขอ้มูลอยา่งหลากหลาย เช่น จดัให้มี

การประชุมนกัวเิคราะห์   และนาํเสนอขอ้มูลต่อนกัลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ 

 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการบริหารความสัมพนัธ์กบันกัลงทุนเป็นอยา่งสูง ซ่ึงจะมุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ทุ่มเท มีความเพียงพอ ถูกตอ้ง และสามารถเช่ือถือได ้เพ่ือให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และเท่าเทียมกนั โดยไดจ้ดัให้มีหน่วยงาน
ดา้นนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการดาํเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ในเชิงรุก เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบติั
ขององคก์รสากลชั้นนาํในการทาํหนา้ท่ีส่ือสาร และให้ขอ้มูลข่าวสารในกิจกรรมต่างๆของบริษทัฯท่ีเป็นประโยชน์กบันัก
ลงทุน เพ่ือเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทัฯกบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงจดัทาํแผนนกัลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
เข้าร่วมในการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมและตอบขอ้ซักถาม ในการประชุมนักวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์ผูล้งทุน และส่ือมวลชน  
 โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมนักวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 28  กุมภาพนัธ์  2561 และวนัท่ี  2  ตุลาคม  
2561  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรัลลาดพร้าว 

สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมผา่นช่องทางของนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
  นางสาวสโรชา  หฏัฐะสกลุ 
  นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
  บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 
  โทรศพัท ์   02-880-1033 ต่อ  214  
  โทรสาร     02-880-1733 
     E-mail  :    sarocha.h@muangthaicap.com 
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 ทั้ งน้ี บริษัทได้ส่งผ่านขอ้มูลดังกล่าวในหลากหลายลกัษณะและรูปแบบ ได้แก่ การท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์  หรือนักลงทุนเข้าพูดคุย และสอบถามข้อมูลแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting) การเยี่ยมชมกิจการ 
(Company Visit) การสรุปผลการดาํเนินงานและภาพรวมในแต่ละช่วงของปีให้แก่นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การ
เดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพทั้งในและต่างประเทศ (Road Show) การประชุมผา่นทางโทรศพัท ์(Conference 
Call) กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน “Opportunity Day” ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากการ
ประกาศงบการเงินทุกๆไตรมาส ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวผลประกอบการ (Earning Releases) เป็นรายไตรมาสโดยเผยแพร่
ผ่าน ส่ือต่างๆ  พร้อมทั้ งเปิดเผยข้อมูลท่ีผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัท
(www.muangthaicap.com) ในหัวขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือผ่านระบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น E-mail และ ระบบ SET 
Potal) เป็นตน้ 

5. จดักิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน “Opportunity Day” จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและการดาํเนินงานของบริษทัฯ แก่นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นัก

ลงทุน ส่ือมวลชน และผูท่ี้สนใจท่ีมาร่วมงาน โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การจดักิจกรรมใน

ช่วงเวลาหลงัจากการประกาศงบการเงินทุก ๆ ไตรมาส โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 

พร้อมทั้ งเปิดเผยข้อมูลท่ีผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถรับชมย้อนหลังได้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัท

(www.muangthaicap.com) ในหวัขอ้นกัลงทุนสัมพนัธ์ และเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

6. เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารใหค้่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไวใ้นรายงานประจาํปี อยา่งชดัเจน 

7. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน และกาํหนดนโยบายให้กรรมการ

และผูบ้ริหารตอ้งรายงานเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษทัฯ : กาํหนดนโยบายให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการทุกท่าน รวมถึง

บุคคลใกลชิ้ด (คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  งดการซ้ือ ขาย หรือ โอนหุน้บริษทัฯ  ในช่วงก่อนการ

เปิดเผยงบการเงิน   กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซ้ือ-ขาย ก็ต้องแจ้งให้

เลขานุการทราบ เพ่ือจดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์(59-2) ต่อ กลต.ภายในเวลาท่ี

กาํหนดต่อไป  และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ทราบทุกไตรมาส 

- รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ของกรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร จึงไดร้ายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพ่ือแจง้ให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกไตรมาส 

8. บริษัทฯไม่มีประวติัการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

9. การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 โดยผูส้อบ

บญัชีมีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริหารอ่ืนๆแก่บริษทัฯ

และไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือการมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

10. งบการเงินของบริษทัฯไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี 
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11. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้ริหาร ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 

การถือหุน้ในบริษทัฯ ประสบการณ์ทาํงาน  และภาพถ่าย ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

12. ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯให้ความสําคญัต่องานนักลงทุนสัมพนัธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีส่วนร่วมในการ

พบปะ ใหข้อ้มูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูถื้อหุน้  นกัลงทุน  นกัวเิคราะห์  และนกัข่าวอยา่งสมํ่าเสมอ    

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผูส้นใจทั่วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูลบริษทัฯท่ีมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน    โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญท่ีจะมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และสามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้น ไปประกอบการตดัสินใจการลงทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลต่อมูลค่าท่ีแท้จริงของบริษทัฯในท่ีสุด    บริษทัฯไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล

สารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ท่ีสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดผ่านช่องทางต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การใชช่้องทางการ

ส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทุน หรือ

นักวิเคราะห์ เขา้เยี่ยมกิจการของบริษทัฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ (Company Visit)   

การเปิดโอกาสให้นักข่าวเขา้พบและสัมภาษณ์   การออกเอกสารข่าวผลประกอบการของบริษทัฯ ให้แก่

สาธารณะชนอยา่งสมํ่าเสมอ    การจดัประชุมร่วมกบันกัวิเคราะห์ เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ

ทุกไตรมาส 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการแสดงบทบาทหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เช่น  การกาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ  การพิจาณาตรวสอบการ
ดาํเนินงาน  ดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส  และอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั  ไดก้าํหนดเป้าหมายองคก์รไว ้โดยบริษทัจะพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยกาํหนด

แผนการเติบโตในระยะ 3 ปีวา่บริษทัจะเติบโตปีละ 40   เปอร์เซ็นต,์ 35 เปอร์เซ็นต ์และ 30 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั

และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายน้ี  บริษทัไดพ้ฒันาแผนงานท่ีเหมาะสมในการรองรับการเติบโตของบริษทั  ในเร่ืองการ

จดัเตรียมหาพ้ืนท่ีการเปิดสาขา  การจดัเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตดงักล่าว   

2. กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน  9  ปี   

3. คณะกรรมการบริษทั  ไดก้าํหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการท่ีตอ้งสรรหา สําหรับผูท่ี้จะมาทาํหนา้ท่ี
เป็นกรรมการ  โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นขณะกรรมการบริษทั  รวมทั้งวิชาชีพ  ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  โดยไม่จาํกดัเพศ   เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัมีความหลากหลาย  ในปี  2561  คณะกรรมการบริษทั
ไม่ไดมี้การสรรหาเพิ่มเติม  เน่ืองจากโครงสร้างของกรรมการบริษทัปัจจุบนั  ประกอบดว้ยกรรมการ  7  คน  โดยมี
กรรมการซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 5  คน  กรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร  2  คน  และบริษทัไม่มีกรรมการท่ีดาํรง
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่  5  บริษทั 

4. กาํหนดนโยบายจาํนวนองค์ประชุมขั้นตํ่า  ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั  โดยตอ้งกรรมการบริษทัฯ อยูใ่นนอ้ยกวา่ 2  ใน  3  ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
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5. การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทุกคน  ตอ้งมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ  อยา่งน้อยร้อยละ  75  
ของการประชุมทั้งปี   โดยในปี  2561  สัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ  100 

6. ในระหว่างปี บริษทักาํหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการจดัประชุมระหวา่งกนั  เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ  
เก่ียวกบัการจดัการของฝ่ายนั้นๆ  เพ่ือร่วมหารือและหาแนวทางในการกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา  โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมดว้ย  อยา่งนอ้ยไตรมาสละ  1  คร้ัง   

7. กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคญัในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและ
ผูบ้ริหาร จึงมีนโยบายกาํหนดจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ สามารถไปดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

- การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯก่อน 

- กรรมการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั 

- กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  

  กาํหนดและเปิดเผยกระบวนการในการสรรหากรรมการ  โดยในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดกรอบการสรรหาท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้า่ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาจะ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ท่ีสาํคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
รอบคอบระมัดระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหา 
กรรมการจะคาํนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษทั ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 
(Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบติั และทกัษะของกรรมการท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
- ในการคดัเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใสในการสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทางบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีโอกาสเสนอรายช่ือผูท่ี้
สมควรเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา
คุณสมบติัและความเหมาะสมของผูส้มคัร โดยกาํหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการกาํหนดก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถส่ง
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผา่นทางอีเมล ์monthon.o@muangthaicap.com หรือ
ส่งตน้ฉบบัถึงบริษทั ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี  ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
บริษทัฯไดพิ้จารณา บุคคลท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัจะบรรจุช่ือในระเบียบวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับบุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯจะแจง้ผุถื้อหุ้นให้ทราบ
ทนัทีหลงัจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือในวนัทาํการถดัไปของการประชุม พร้อมทั้ งช้ีแจง
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เหตุผลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.muangthaicap.com    
และจะแจง้ผูถื้อหุน้ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ใหท้ราบอีกคร้ัง 

- เพ่ือความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอ
ช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั้ งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการ
พิจารณาเหตุผลสนบัสนุน 

- กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกขั้น
บญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัทาํข้ึน รวมทั้งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลท่ี
ผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

- ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาในจาํนวนเกินกวา่จาํนวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสคดัเลือกกรรมการท่ีมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามจาํนวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

- คณะกรรมการจดัส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือ
เชิญประชุม 

- ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ไดน้าํเสนอผลงาน (Contribution) และ
ประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

- ในการนาํเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ีประชุม 

- จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ประชุมกรรมการคร้ังแรก 
 

8. กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นนโยบายสําคญั  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย  
กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละฝ่าย ทาํหนา้ท่ีในการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งภายนอก และความเส่ียงปัจจยัภายใน
ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  และกาํหนดผูรั้บผิดชอบความเส่ียงในหน่วยงานต่าง ๆ 
พร้อมทั้ ง มอบหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดของผูบ้ริหารทุกคน  มีการวางแผนและกาํหนด
มาตรฐานการบริหารความเส่ียง  มีการประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและ
เป้าหมายของบริษทั  และจดัให้มีการติดตามการบริหารความเส่ียงของฝ่ายต่างๆ เป็นประจาํทุกไตรมาส  และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั  รวมทั้งใหค้วามรู้ และจดัทาํคู่มือการบริหารความเส่ียง ใหพ้นกังานทุกระดบัมี
ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารความเส่ียงในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบั
ตาํแหน่งผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ จึงสามารถนาํประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและกาํหนดนโยบาย
ทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาท
สําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
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  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 
ทั้งคณะ   ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจาํนวน 7 ท่าน   แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 ท่าน และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร(กรรมการอิสระ) จาํนวน 5 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษทัฯ) ซ่ึงรวมกรรมการ
ตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็น 71.43% ของกรรมการทั้งคณะ   
โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 1.1 คณะกรรมการบริหาร  บริษทัฯ มีกรรมการบริหารทั้งส้ิน 13 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ และเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั  

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ือง
และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ
หน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบ
อยา่งน้อย 1 ท่าน จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ ได ้

1.3  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทั้งส้ิน 3 
ท่าน  และเป็นกรรมการอิสระทั้ งชุด เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
รับผิดชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดยอ่ย รวมทั้งสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

1.4  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล บริษทัฯ มีกรรมการบรรษทัภิบาลทั้งส้ิน 3 ท่าน มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯในการกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัในดา้นต่างๆ 
ของบริษทั  เพ่ือใหมี้การพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดียิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  สร้างมาตรฐานจริยธรรม
ในการทาํงานท่ีดี   พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีความรู้  ความ
เขา้ใจ  และสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานจริงไดอ้ย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือให้การ
บริหารกิจการดาํเนินไปบนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฏิบติั  และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

1.5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 3 ท่าน มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและสนบัสนุน
ให้มีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   ใหข้อ้เสนอแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความ
เส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  รวมทั้งแนวทางการกาํหนดมาตรการ
ควบคุม  และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  บริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึง
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บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั รวมทั้งไดก้าํหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุกๆปี เพ่ือติดตามให้ฝ่าย
บริหารปฏิบติัตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอยา่งสมํ่าเสมอทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลให้
ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม  
นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํรายการระหวา่ง
กนัของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ วา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วน ในการ
อนุมติัรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ี    เก่ียวโยง
กนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ และจะทาํ
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้
การกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีและอาํนาจดาํเนินการอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 
และการจดัเกบ็ดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมนอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ และ
จากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย โดยผา่นสาขาและศูนยบ์ริการท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศ บริษทัฯ จึงจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งกาํหนดแผนเขา้ตรวจสอบระบบปฏิบติัการของทุกสาขาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างโปร่งใสและรัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่าย
บริหารและจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุกเดือน โดยจะมีการ
ประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการกาํหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมาย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ 
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  ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โครงการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Collective Anti-Corruption : CAC )  เพ่ือใหมี้ความต่อเน่ืองบริษทัไดมี้
การประมินความเส่ียงท่ีเก่ียขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั  รวมทั้งทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อร้านการทุจริต  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้นและตรวจพบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
 1.  บริษทัฯ กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินงาน

เป็นประจาํอยา่งนอ้ยคราวละ 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุม
แต่ละคร้ังไดมี้การกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียด
ล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้
การจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

 2.   คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ในแต่ละปี  และแจง้ใหก้รรมการบริษทัแต่ละท่าน
ทราบ ทั้ งน้ี ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยในปี 2560 ไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมกรรมการประจาํปี  
2561 เป็นการล่วงหนา้ (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้ โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เป็น
ดงัน้ี 

 
การประชุม  คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 20/02/61 08/05/61 07/08/61 25/09/61 06/11/61 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20/02/61 08/05/61 07/08/61 06/11/61  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 29/01/61 12/06/61 30/10/61   
การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 08/02/61 16/07/61 30/10/61   
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 19/02/61 18/12/61    

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

   บริษัทฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ีเพียงพอ
สาํหรับการรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  ปัจจัยท่ีจะนํามาพิจารณา ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้ งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
จะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ 

   บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาทาํหน้าท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่ จะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ( Orientation ) ได้แก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆท่ีสําคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรม
กรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมน้ีเลขานุการบริษทัจะ
เป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเน่ือง และ
สนบัสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมในการฝึกอบรมในหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ  และกรรมการเขา้
ใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศเบ้ืองตน้จากประธานกรรมการ เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประวติัความ
เป็นมาของบริษทัฯ ท่ีตั้งสํานักงานและสาขา วฒันธรรมองค์กร พร้อมรับคาํช้ีแจงจากกรรมการและเลขานุการ
บริษทัเก่ียวกบัโครงสร้างองคก์ร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และระบบการควบคุมภายใน 
การพฒันาความรู้ใหก้บักรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารและ
เลขานุการบริษทัฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ตลาดหลกัรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสถาบนั
อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นในส่วนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจดัการแนวใหม่ 
เพ่ือใหก้รรมการทุกคนมีการพฒันา และปรับปรุงการปฎิบติังานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการนาํความรู้ต่างๆมาปรับใช้
อยา่งเหมาะสม ในปี 2561 ไดส้นบัสนุนกรรมการเขา้ร่วมอบรม  ดงัน้ี  

- นางนงนุช ดาวาสุวรรณ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ  
อบรมในหลกัสูตร RCL - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 13/2018  

6. ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ  
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ งส้ิน 5 ชุด 

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ , คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน , 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ,คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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6.1  ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3. คณะกรรมการบริษทัทุกท่าน เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานจากหลากหลาย
สาขา โดยคณะกรรมการของบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจของบริษทั และพิจารณาให้
ความเห็นชอบทิศทางในการดาํเนินธุกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทัเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร
นาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนธุรกิจ แผนสนบัสนุนและงบประมาณเป็นประจาํทุกปี 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย  วิสัยทศัน์  ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจาํทุกปี 

5. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอยา่งอิสระ  เพ่ือกาํหนดกรอบทิศทางองคก์ร
และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 

6. ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
7. ดาํเนินการให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ

รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

8. พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และ
กาํกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

9. พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 

10. จดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไวใ้นรายงานประจาํปี 
11. ประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้ริหารสูงสุด  (CEO) 

   ทั้งน้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อาํนาจท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด
ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

12. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาและอนุมติั 

13. กาํกบัและดูแลการบริหารจดัการและการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกาํหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
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ทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน 

14. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึง
อยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีจะทําข้ึนกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

 อํานาจการดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง  ถอดถอน  มอบอาํนาจหน้าท่ีให้แก่ คณะกรรมการชุดยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ

ปฏิบติั 
2. จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ในกรณีมีความจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายบริษทั 
3. อนุมติัการกูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 
4. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ  ในวงเงินท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการก่อตั้ง  ควบรวม  หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
6. อนุมัติการลงทุน  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจของคณะ

กรรมการบริหาร 
7. เสนอการเพ่ิมทุน หรือลดทุน  หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น   การแกไ้ข  เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ  

ขอ้บงัคบั  และ/หรือวตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
8. มอบอาํนาจใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร  หรือพนกังานในระดบัผูบ้ริหารของบริษทั กระทาํการแทนได ้
9. มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหาร  หรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัมาช้ีแจง  ให้ความเห็น  ร่วมประชุม  ตลอดจนให้ส่ง

เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 
10. แต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษทั 
บรรดาอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซ่ึงเป็นทรัพย ์
และการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 
6.2 ขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อ
หุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  ตามขอบเขต
อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบและตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
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3. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ให้บรรลุตาม 

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 

4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทัฯ สนบัสนุน
และเปิด โอกาสใหก้รรมการแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

5. เป็นผูล้งคะแนนช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
ทั้งสอง ฝ่ายเท่ากนั 

 
6.3  ขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเลิกจา้ง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 7.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก    คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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6.4  ขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
การสรรหา 
1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจาํนวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/
หรือ มีตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทราบเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
การกาํหนดค่าตอบแทน 
1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็น

รายบุคคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้คาํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) 
ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. เสนอผลการประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษทั  และแนวทางการปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด 

7. พิจารณาเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร (CEO.) โดยอิงจากผลประกอบการของบริษทัเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา 

6.5 ขอบเขตอํานาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
1. เสนอแนวนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษทัภิบาลต่อคณะกรรมการบริษทั 
2. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลของสถาบนักาํกบั เช่น ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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3. พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษทัภิบาลอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติั
ของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  สําหรับคณะกรรมการหรือเสนอการกาํหนด
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหาร 
และพนกังานของบริษทั 

6. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

7. การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
6.6 ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้มีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. ให้ขอ้เสนอแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee: RMC) เพ่ือนาํไปดาํเนินการ 
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง

แนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม  และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองค์กรให้แก่ 
RMCC เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์
สําคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

6. ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

6.7 ขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. นาํเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 
2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน

หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ โดยวงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไป
ตามตารางอาํนาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. พิจารณาอนุมติัการกาํหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง ระเบียบหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัสินเช่ือ ตารางยอด
จดัสินเช่ือ รวมถึงการกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าปรับและส่วนลด 

5. นาํเสนอโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติั รวมถึงพิจารณาอนุมติัอตัรากาํลงัคนท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจาํปี  
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6. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจาํปีเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

7. มีอาํนาจแต่งตั้งหรือวา่จา้งท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานภายในองคก์ร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มีอาํนาจตามท่ี
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการ
มอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
  ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํให้ผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็น
การอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกาํหนด 

6.8   ขอบเขตอํานาจ  หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริหาร 
1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัเพ่ือให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทั 
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

พิจารณาอนุมติัต่อไป 
3. มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษทั ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัของ

บริษทั เร่ืองอาํนาจอนุมติัดาํเนินการ 
4. การดาํเนินงานใดๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษทั 
6.9 ขอบเขตอํานาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2. ดําเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
3. จดัทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร และขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ  
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4. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน
หรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ การอนุมติัซ้ือสินทรัพย ์และค่าใชจ่้ายต่างๆ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายทางการเงิน เป็นตน้ โดยวงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอาํนาจอนุมติัท่ีผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจในการอนุมติัอตัรากาํลงัคน การจา้งงานและบรรจุพนกังาน การกาํหนดอตัราจา้งและการแต่งตั้ง
โยกยา้ยพนักงาน รวมถึงพิจารณากาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตาํแหน่ง 
สาํหรับพนกังานระดบัตํ่ากวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตามงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

7. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ และมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงาน 
การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ 

8. ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ เพ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบาย และ
เพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

9. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดี
และโปร่งใส และมีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึง
อยา่งใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว มี
อาํนาจตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
 
   ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจ
อนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ
และเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท  ความ

หลากหลายนั้นไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะเร่ืองเพศเท่านั้น แต่รวมถึง อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะ
และความรู้ และคุณสมบติัอ่ืนท่ีเหมาะสมเอ้ือให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุตามวตุัประสงค ์และเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่มีการแบ่งแยกอนัเน่ืองมาจากความแตกต่าง ดงันั้น ในการ
สรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษทัจะอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและใชห้ลกัเกณฑ์
ในการคัดเลือก  โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทฯดําเนินกิจการอยู่ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัฯ มีองคป์ระกอบตามท่ีกาํหนด โดยจดัทาํเป็น Board Skills Matrix ซ่ึงช่วยทาํให้การสรรหา
กรรมการมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 
การกําหนดอํานาจอนุมตั ิ
บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัสาํหรับการดาํเนินงานต่างๆ โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ 

รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ คณะกรรมการบริหาร 

1. การจ่ายเงินเกินงบลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั - - ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 20% 
2. การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ไม่เกิน 40 ลา้นบาท 
3. การเปิดสาขาใหม่เกินจากแผนธุรกิจ  

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมบริษทัฯ 
- - - ไม่เกิน20% 

4. การอนุมติัเบิกเงินสดย่อยเกินกว่ากรอบ
ท่ีกาํหนดต่อคร้ัง1) 

ไม่เกินคร้ังละ  
15,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ  
15,000 บาท 

อนุมติั - 

5. การอนุมติัเงินทดรองจ่ายต่อคร้ัง2)     
- สาขา/ศูนยป์ระมูล - ไม่เกินคร้ังละ  

70,000 บาท 
อนุมติั - 

- สาํนกังานใหญ่ ไม่เกินคร้ังละ  
70,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ 
100,000 บาท 

อนุมติั - 

6. การตดับญัชีกรณีสินทรัพยถ์าวรชาํรุด3) ไม่เกินคร้ังละ  
50,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ  
50,000 บาท 

อนุมติั - 

7. การตดับญัชีหน้ีสูญ - - - ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
 
หมายเหตุ : 1) โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการเบิกเงินสดยอ่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
 2) โดยท่ีผา่นมาสาขาและศูนยป์ระมูลมีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคร้ัง และสาํนกังาน

ใหญ่มีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุดไม่เกิน 75,000 บาทต่อคร้ัง 
 3) โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการตดับญัชีกรณีสินทรัพยถ์าวรชาํรุดสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคร้ัง 
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7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
บริษทัมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เพ่ือสรรหา

บุคคลท่ีเหมาะสมมาดํารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทพร้อมทั้ งการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน  และเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
7.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

องค์ประกอบและการสรรหาแต่งตั้งถอดถอนหรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯนั้นไดก้าํหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 
2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได  ้ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน
กรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกนั
ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระ
อาจถูกเลือกเขา้มารับตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทัฯ 
5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่ 2 เดือนบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงแค่วาระท่ียงัเหลืออยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่
6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

7.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯจะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจาํกัดกฎหมายว่าด้วย
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนรวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทาํงาน และความ
เหมาะสมดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ต่อไป ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้ งหมด และตอ้งมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทั
ร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้งพนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํหรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา
คู่สมรสพ่ีนอ้งและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของสํานกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยูเ่วน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัย่อยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  และไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
7.3    หลักเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการใหม่ 

ในการคดัเลือกกรรมการใหม่  คณะกรรมการบริษทัมุ่งเนน้ถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ี
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัโดยเฉพาะ  บริษทัมีนโยบายในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการ  โดยบริษทัมีคณะกรรมการสรรหา  ทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูส้มคัร หรือกรรมการ



 
สว่นที ่2 หน้า 80 

 
 

บริษทัท่ีครบกาํหนดท่ีตอ้งออกตามวาระหรือลาออก  และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษทั  เพ่ือเห็นชอบใหเ้สนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   

โดยบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ท่ี และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1. เป็นผูมี้ความรู้  ทกัษะ  หรือประสบการณ์ และสามารถอุทิศตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  โดยเฉพาะในการตดัสินใจ
ท่ี สาํคญั  และในการทาํหนา้ท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั    

 2. เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจจะมีกาํหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือ  ตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั 

 3. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และตอ้ง
ไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัท  
จากผูถื้อหุน้  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  บริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่  
และจดัให้มีการบรรยายสรุปนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทั  รวมทั้งวิสัยทศัน์   พนัธกิจ  วฒันธรรมองคก์ร  พร้อมทั้งใหค้วามรู้
ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บังคบัของบริษทั ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ้นหลงั 1  ปี  คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน  หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพย ์  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ  ท่ีสาํคญัของบริษทั  รวมทั้ง
หลกัสูตรอบรมกรรมการ  และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

7.4   องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯจะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 
ท่านโดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
ประกาศขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี  

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยหรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
3.  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
2. กรรมการตรวจสอบ  3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
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7.5  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน  และเป็นกรรมการอิสระทั้งชุด  

ประกอบดว้ยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทั้งน้ีตอ้งมี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้ช่วยเสนอแนะ
นโยบาย รูปแบบและหลกัเกณฑ์ การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ กรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ และกรรมการผูจ้ดัการ เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้ งกรรมการบริษทัเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล อีกทั้งสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 
2. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
 

7.6  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ

รวมกันอย่างน้อย 3 คน ในจาํนวนกรรมการแม้ตาํแหน่งจะว่างไป กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทาํกิจการได้ แต่ถา้จาํนวน

กรรมการลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีเป็นองคป์ระชุม กรรมการท่ีเหลืออยูย่อ่มทาํกิจการไดเ้ฉพาะการจดัให้มีการประชุมเพ่ือ

ดาํเนินการใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่าง

เพียงพอในการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบรรษทัภิบาล  มีคุณธรรม และจริยธรรม และความรับผดิชอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
2. กรรมการบรรษทัภิบาล  3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และกรรมการบรรษทัภิบาลท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
7.7  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการ

รวมกันอย่างน้อย 3 คน ในจาํนวนกรรมการแม้ตาํแหน่งจะว่างไป กรรมการท่ีเหลืออยู่ย่อมทาํกิจการได  ้แต่ถา้จาํนวน

กรรมการลดนอ้ยลงจนเหลือไม่ถึงท่ีเป็นองคป์ระชุม กรรมการท่ีเหลืออยูย่อ่มทาํกิจการไดเ้ฉพาะการจดัให้มีการประชุมเพ่ือ

ดาํเนินการใหค้ณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมแทนตาํแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  และใหค้าํปรึกษาในดา้นแผนกลยทุธ์ใน

การป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัองคก์ร   ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยา่งเพียงพอใน

การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียง   

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
2. กรรมการบริหารความเส่ียง  3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร
ความเส่ียงท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 

 
การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ จะลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือกิจการท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษทัฯ อนัจะทาํให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิม
มากข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั
ฯ ใหมี้ความครบวงจรมากยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ 

ทั้ งน้ี ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือ
กาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ จะตอ้งทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริหารจดัการ หรือดาํเนินงาน 
ต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีสําคญัของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และเพ่ือการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่
วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทาํการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย 
เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะไดมี้การเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดย
ตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59  และบทกําหนดโทษตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 



 
สว่นที ่2 หน้า 83 

 
 

4. เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) บริษทัฯ ไดก้าํหนดมิให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

5. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น
ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย เม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นคร้ังแรก และรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วยไดเ้สีย รวมถึงรายงานเป็น
ประจาํทุกส้ินปี ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะตอ้งจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าวให้แก่ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
เพ่ือใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนั ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.    รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯให้รับทราบเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการ
ซ้ือขาย 

นโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํรายการระหวา่งกนั
ของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ วา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วน ในการอนุมติั
รายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ี    เก่ียวโยงกนั และ
การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ และจะทาํ
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การ
กาํหนดขอบเขตหน้าท่ีและอาํนาจดาํเนินการอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 
และการจดัเกบ็ดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสมนอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ จดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ และ
จากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย โดยผา่นสาขาและศูนยบ์ริการท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศ บริษทัฯ จึงจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งกาํหนดแผนเขา้ตรวจสอบระบบปฏิบติัการของทุกสาขาอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างโปร่งใสและรัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน
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ปัจจัยความเส่ียงทั้ งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุและมีการกาํหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมาย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ 
  ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (Collective Anti-Corruption : CAC )  เพ่ือให้มีความต่อเน่ืองบริษทัไดมี้การ
ประมินความเส่ียงท่ีเก่ียขอ้งกบัการทุจริตภายในบริษทั  รวมทั้งทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อร้านการทุจริต  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัมีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้นและตรวจพบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดม้ติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 เป็น
จาํนวนเงิน 4,180,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย และงบการเงินรวม  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของ ผูส้อบบญัชีดงัน้ี  ค่าสอบบญัชี
และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษทัจาํนวน  4.00 ลา้นบาท ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษทัยอ่ย 
จาํนวนทั้งส้ิน 0.18 ลา้นบาท  

• ค่าตอบแทนของงานบริษทัอ่ืน(Non-audit fee) ของบริษทัใหส้าํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั จาํนวน 
0.35 ลา้นบาท 
การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไม่มี 
8. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการสืบทอดตาํแหน่งของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือ
รักษาความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น ลูกคา้  ตลอดจนพนักงานว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะ
ไดรั้บการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจภายใต้
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินกิจการอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง
ของผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือมัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือสืบทอด
ตาํแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัมีการจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน 
สําหรับตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง และตาํแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน ศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 

2. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพของผูบ้ริหาร  เพ่ือจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน  
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. จดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ีเป็น Successor ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ี
จาํเป็นตามตาํแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารในตาํแหน่งสําคญัไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณากาํหนดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละ
ตาํแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามท่ีกาํหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตาํแหน่ง
งานได ้และดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด    ทบทวน และสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบ
ทอดตาํแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํ  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทราบ 

5. ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมดว้ยคุณสมบติัและ
ประสบการณ์การทาํงานในสายงานท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้วยการ
หมุนเวียนปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้รับอบรมตามหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนไปในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไป
อยา่งราบร่ืน  และการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

6. ประธานกรรมการบริหารจดัใหมี้การหมุนเวยีนหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้ง และ
มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือใหเ้ขา้ใจ ประสบการณ์ และความพร้อม
ในการบริหารองคก์รต่อไปในอนาคต 

 
การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ( Board Self-
Assessment ) อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินท่ีบริษทัฯปรับปรุงจากตวัอยา่งของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้จดัทาํแบบประเมินข้ึนจาํนวน 3 ชุด ดงัน้ี  

1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ยแบบรายคณะ  
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย  

 เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกําหนดบรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี และนําผลท่ีได้
เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานตามกฎบตัรของคณะกรรมการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง และเพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้
และเพ่ือทบทวนปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปีท่ีผ่านมา โดยเลขานุการบริษทัจะนาํส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซ่ึงภายหลงัท่ี
คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะนาํส่งแบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี 
 
กระบวนการประเมนิผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มดีงันี ้
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติัและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือให้เกิดความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด 
2. เลขานุการบริษทั จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการใหก้รรมการบริษทัภายในตน้เดือนธนัวาคมของทุกปี 
3. กรรมการบริษทั ทาํแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทั ภายในส้ินเดือนธนัวาคมของทุกที 
4. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัและ

รายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 
5. เลขานุการบริษทั นาํผลวเิคราะห์และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษทั ไปจดัทาํแผนเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง 
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โดยจัดทาํหลักเกณฑ์การประเมนิผล คดิเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละข้อทั้งหมด ดงันี ้
   มากกวา่ร้อยละ 85 = ดีเยีย่ม 
   มากกวา่ร้อยละ 75 = ดีมาก 
   มากกวา่ร้อยละ 65 = ดี 
   มากกวา่ร้อยละ 50 = พอใช ้
   ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 
 

ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2561 สรุปได้ ดงันี ้
(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะประจาํปี 2561 คะแนนเฉล่ีย 97.14% อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 

 หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย   95.71% 
-  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย   92.06% 
-  การประชุมคณะกรรมการ    ค่าเฉล่ีย     100% 
-  การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ    ค่าเฉล่ีย  96.43% 
-  ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ    ค่าเฉล่ีย     100% 
-  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ค่าเฉล่ีย     100% 
 

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจาํปี 2561 คะแนนเฉล่ีย 99.03% อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
 หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  98.21% 

-  การประชุมของคณะกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  99.11% 
-  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  99.29% 
 

(3) ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉล่ีย 95.83% อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 

หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  96.43% 
-  การประชุมของคณะกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  95.83% 
-  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  95.24% 
 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คะแนนเฉล่ีย 90.42%  อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  96.43% 

-  การประชุมของคณะกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  94.44% 
-  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  92.61% 
 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉล่ีย 98.68% อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  98.81% 
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-  การประชุมของคณะกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  98.61% 
-  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  98.61% 
 

3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนเฉล่ีย 95.83 อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
หวัขอ้ประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  95.24% 

-  การประชุมของคณะกรรมการ   ค่าเฉล่ีย  95.83% 
-  บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการ ค่าเฉล่ีย  96.67% 

 
10. กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibilities: CSR ) 
 บริษทัฯตระหนกัดีวา่ การสร้างสังคมท่ีแขง็แกร่งอยา่งย ัง่ยนืนั้นเกิดจากความร่วมมือกนัของทุกคนในองคก์ร เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการดาํเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังพนกังานให้
มีจิตอาสา มีจิตสาํนึกสาธารณะ มีความรับผดิชอบต่อสังคม บริษทัฯจึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิอ
สังคมต่างๆ ทั้ง 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

- ด้านศาสนา บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การทอดกฐินสามคัคีเป็นประจาํทุกปีๆ อยา่งนอ้ยปีละ  2 วดั โดยบริษทัฯ เป็น
เจา้ภาพ ซ่ึงมีการรวบรวมจตุปัจจยัเพ่ือถวายวดั  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัจนเป็นประเพณีสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลากวา่ 26 ปีจนถึง
ปัจจุบนั โดยหมุนเวยีนกนัไปตามเขตพ้ืนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่ เพ่ือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาและเป็น
การสร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชนนั้น โดยปีน้ีได ้ทอด 4 แห่ง ซ่ึงยอดเงินท่ีไดร้วบรวมจตุปัจจยัมาไดท้ั้งส้ิน  7,146,725 
บาท โดยไดน้าํจตุปัจจยัไปทอดกฐินใหก้บัวดั และแบ่งเงินบางส่วนนาํไปมอบเป็นทุนการศึกษาและซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
ใหก้บัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง จาํนวน 4 แห่ง  ดงัน้ี 

1. วดัหนองกร่าง  ต.ราษฎรพฒันา  อ.สามโก ้ จ.อ่างทอง   ยอดเงินทาํบุญทอดกฐิน จาํนวน 1,784,775   บาท   

2. วดับ้านนํา้พุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชยันาท  ยอดเงินทาํบุญทอดกฐิน จาํนวน 1,787,220 บาท  

3. วดัอัมพวนาราม  ต.โนนตาล  อ.เมือง   จ.ร้อยเอด็  ยอดเงินทาํบุญทอดกฐิน  จาํนวน  1,785,910  บาท   

4.  วดัท่ามะปริง  ต.บา้นนา อ.เมือง จ.ชุมพร  ยอดเงินทาํบุญทอดกฐิน จาํนวน 1,788,820  บาท 
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นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาและซื้ ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียง  จํานวน  4 แห่ง  

แห่งละ 100,000 บาท   

1. วดัหนองกร่าง  ต.ราษฎรพฒันา   อ.สามโก ้  จ.อ่างทอง 

2. วดับ้านนํา้พุ  ต.สะพานหิน   อ.หนองมะโมง   จ.ชยันาท 

3. วดัอัมพวนาราม  ต.โนนตาล  อ.เมือง   จ.ร้อยเอด็  

4. วดัท่ามะปริง ต.บา้นนา   อ.เมือง   จ.ชุมพร 

- ด้านการศึกษา บริษทัฯ ได้มีการบริจาคทุนการศึกษาให้กบันักเรียนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ
โรงเรียนท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกบัวดั  ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการจดัสร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก ภายใตช่ื้อ  
“โครงการบ้านใหม่ของหนู”  โดยสร้างเป็นแห่งแรกท่ี อบต. คีรีราษฎร์  อ.พบพระ จ. ตาก  , ปี 2556 สร้างอาคารศูนยเ์ดก็เลก็แห่ง
ท่ี 2  ท่ี  อบต. นาแขม  อ.เมือง  จ. เลย   , ในปี  2557  สร้างอาคารศูนยเ์ดก็เลก็ แห่งท่ี  3  ท่ี อบต.ป่ากลาง  อ.ปัว  จ.น่าน  ,ในปี 2558  
สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก ให้กบัโรงเรียนบา้นมะขามเอน  และโรงเรียนวดัรางเสน่ห์นครจนัทร์   ท่ี อบต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง จ.
ราชบุรี ถือเป็นอาคารหลงัท่ี 4  และ 5 ตามลาํดบั  และในปี  2559  สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเลก็ จาํนวน  2  แห่ง ให้กบั “บา้นปฏิรูป
ท่ีดิน ตาํบลไทยสามคัคี”  และ “โรงเรียนบา้นซับไทรทอง ตาํบลวงันํ้ าเขียว”  อ.วงันํ้ าเขียว  จ.นครราชสีมา  ถือเป็นอาคาร
ศูนยเ์ด็กเลก็หลงัท่ี 6 และหลงัท่ี 7  และในปี 2560  โรงเรียนบา้นดงนอ้ย ต.นิยมชยั อ.สระโบสถ ์จ.ลพบุรี และโรงเรียนบา้น
คลองสมุย ต.โป่งนํ้าร้อน  อ.เมือง  จ.กาํแพงเพชร ซ่ึงถือเป็นอาคารศูนยเ์ดก็เลก็หลงัท่ี 8  และหลงัท่ี 9 ตามลาํดบั   

โดยในปี 2561 ไดส้ร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก หลงัท่ี 10 ให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นกองวะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.
เชียงใหม่,  หลงัท่ี 11 มอบใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขายา่ อ.ศรีบรรพต จ.พทัลุง และหลงัท่ี 12 มอบให้
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองผกัแว่น ต.ทพัราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว้ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทาํการจดัสร้างอาคารศูนย์
เดก็เลก็ต่อไปทุกปีโดยจะหมุนเวยีนไปตามเขตพ้ืนท่ีท่ีสาขาของบริษทัฯ ตั้งอยู ่
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- ด้านสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษทัฯ ไดมี้การเชิญชวนพนกังานของบริษทัร่วมกนับริจาคโลหิตใหก้บั
สภากาชาด  ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัเป็นประเพณีสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลากวา่ 26 ปี  มีพนกังานร่วมใหก้ารตอบรับและสนบัสนุน
กิจกรรมน้ีโดยพร้อมใจกนัร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล สภากาชาดประจาํจงัหวดัอยา่งพร้อมเพรียงกนัทัว่ประเทศ ซ่ึงในปี 
2561 ท่ีผา่นมา มีพนกังานร่วมบริจาคโลหิต จาํนวน 4,925 คน (คนละ 300 ซี.ซี.) คิดเป็น 1,477,500 ซี.ซี. ซ่ึงมียอดผูบ้ริจาคโลหิต
สูงกวา่ปีท่ีผา่นมา จาํนวน 1,483 คน  อีกทั้ง บริษทัฯไดใ้หก้ารสนบัสนุนงานประเพณีทอ้งถ่ินเป็นประจาํทุกปี  เช่น ประเพณีการ
แข่งขนัเรือยาว , ประเพณีการไหวเ้จา้ ประเพณีการแห่สิงโต  เป็นตน้  อีกทั้ งบริษทัฯ มีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดบัขอ้ง
เก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผูค้า้หรือผูเ้สพ  โดยมีการตรวจสารเสพติดกบัพนกังานปีละ 1 คร้ัง ภายใตโ้ครงการ “บริษทั
สีขาว”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานความย ัง่ยืน ( Sustainability Report : SD Report) ประจาํปี 2561 แยกเล่มจากรายงาน
ประจาํปี   เพ่ือเปิดเผยนโยบาย และการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯควบคู่ไป
กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ จดัส่งรายงานความยัง่ยืนประจาํปี 2561 ไปพร้อมกบัรายงานประจาํปีให้กบัผูถื้อหุ้น และเปิดเผย
รายงานความยัง่ยนืผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.muangthaicap.com  
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 11. การบริหารจัดการความเส่ียง 
การใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงถือเป็นวฒันธรรมหลกัขององคก์ร เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของ

บริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างธุรกิจท่ีมีความยัง่ยนื สร้างความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บันกัลงทุน บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงติดตามการ
ดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ประเมินความเพียงพอของแผนการบริหารความเส่ียง และรายงานความเส่ียงท่ีสาํคญั
ต่อคณะกรรมการบริษทั 
กรอบและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง 
บริษทัยดึถือกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) ตามมาตรฐานสากลของหลกัการบริหารความ
เส่ียง COSOERM ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบติัครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งหมด 8 รายการ ดงัต่อไปน้ี 

1) สภาพแวดลอ้มภายใน 

เพ่ือปลูกฝังสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในท่ีดี บริษทัไดด้าํเนินการติดตามดงัน้ี 
� คณะกรรมการไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งแผนกบริหารและจดัการความเส่ียงและกฎหมาย พร้อมทั้งมอบหมายใหดู้แล

ใหค้วามเส่ียงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

� นโยบายจรรยาบรรณของบริษทั จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายอ่ืนๆของบริษทั รวมถึงชั้นนตอนการปฏิบติังาน

จะตอ้งไดรั้บการส่ือสารไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และมัน่ใจวา่ผูมี้ส่วนไดเ้รียนไดรั้บทราบและสามารถ

ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัได ้

2) การกาํหนดวตัถุประสงค ์

� วตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีชดัเจนจะถูกกาํหนดไวเ้พ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ พร้อมกบักลยทุธ์ในการ

บริหารความเส่ียงเพ่ือลดหรือโอกาสท่ีจะลม้เหลว 

� ในการกาํหนดวตัถุประสงคน์ั้น ทั้งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัในเร่ือ

ของเป้าหมายท่ีบริษทัคาดหวงัในระยะยาว กลยทุธ์ท่ีจะไปถึงยงัเป้าหมาย รวมถึง เป้าหมายในระยะสั้น และ

เป้าหมายในการปฏิบติังานอนัจะส่งผลไปยงัเป้าหมายระยะยาว อตัราความเส่ียงท่ีบริษทัจะยอมรับไดจ้ะตอ้ง

อธิบายได ้มีความชดัเจน และไดรั้บการส่ือสารไปยงัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทั 

3) การระบุความเส่ียง 

� ฝ่ายการบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมายมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตระหนกัรู้ และสามารถระบุความเส่ียง

ในการดาํเนินธุรกิจได ้บริษทัใชเ้คร่ืองมือหลากหลายในขั้นตอนการระบุความเส่ียงน้ี เช่น การระดมสมองใน

ระหวา่งการประชุมภายในระหวา่งฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์ SWOT การวเิคราะห์สมมติฐาน การประชุมเชิง

ปฏิบติัการ และการเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรม รวมถึงการรับฟังจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

� ความเส่ียงจะไดรั้บการกาํหนดวา่เป็นความเส่ียงประเภทท่ีเป็นภยัคุกคาม เป็นความเส่ียงท่ีเป็นโอกาส หรือเป็น

เพียงความเส่ียงท่ีเป็นความไม่แน่นอนของบริษทั ทั้งผลกระทบ บริษทัจะตอ้งประมาณการผลกระทบหรือ

ขนาดของความเส่ียงในขั้นตอนการประเมินความเส่ียงต่อไป 
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4) การประเมินความเส่ียง 

� การจดัอนัดบัความสาํคญัของแต่ละความเส่ียงนั้น จะข้ึนอยูก่บัความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบของแต่

ละความเส่ียง ความเส่ียงท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัวา่เป็นความเส่ียงระดบั “สูง” และ “สูงมาก” จะไดรั้บการติดตาม

อยา่งใกลชิ้ดโดยฝ่ายการบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมาย และคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง  

� ผลจากการประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญัจะไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร ขอ้มูลท่ีเพียงพอและเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการในการ

แนะนาํแนวทางในการจาํกดั ลด หรือกาํจดัความเส่ียงได ้

� บริษทัจะทาํการทบทวนการประเมินความเส่ียงเป็นระยะเพื่อสะทอ้นถึงความเส่ียงใหม่ๆ และขั้นตอนใหม่ๆใน

การลดความเส่ียง 

5) การตอบสนองต่อความเส่ียง 

ภายใตอ้ตัราความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับไดน้ั้น การปฏิบติัต่อการตอบสนองความเส่ียงสามารถแจงไดด้งัต่อไปน้ี 
� การหลีกเล่ียงความเส่ียง: เพ่ือกาํจดัเหตุการณ์ซ่ึงนาํมาซ่ึงความเส่ียง 

� การลดความเส่ียง: ปฏิบติัการควบคุมใหค้วามเส่ียงลดไปอยูภ่ายใตอ้ตัราความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

� การแบ่งปันความเส่ียง: ผูมี้ส่วนไดเ้สียมากกวา่หน่ึงกลุ่มไดรั้บการแบ่งปันทั้งความเส่ียงและผลตอบแทนผา่น

วธีิการต่างๆ 

� การยอมรับความเส่ียง: ผูบ้ริหารตดัสินใจท่ีจะยอมรับความสูญเสีย หรือการผิดไปจากเป้าหมาย จากผลกระทบ

จากความเส่ียง 

6) กิจกรรมการควบคุมความเส่ียง 

บริษทัใชก้ลยทุธ์ในการควบคุมเพ่ือการป้องกนัความเส่ียง และการคน้พบขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว้เพ่ือหลีกเล่ียง
และลดความเส่ียง 
� กิจกรรมการป้องกนัความเส่ียง 

กิจกรรมการป้องกนัคือการยบัย ั้งการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคก่์อนท่ีจะเกิดข้ึนและใชก้ารควบคุมภายใน
เพ่ือหลีกเล่ียงเหตุการณ์เหล่านั้น 

� กิจกรรมการคน้พบความเส่ียง 

กิจกรรมการคน้พบความเส่ียง คือการระบุเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนและแจง้เตือนการจดัการเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินการแกไ้ขไดท้นัที 

7) การส่ือสารและปลูกฝังวฒันธรรมความเส่ียงในองคก์ร 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสาํคญัและทรงพลงัท่ีสุดเพ่ือทาํใหเ้กิดการส่ือสารเร่ืองความ
เส่ียงทั้งต่อภายในและภายนอกองคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ ถูกตอ้ง ทนัท่วงที และเพียงพอสาํหรับ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ และเพ่ือใหพ้นกังานตระหนกัและปฏิบติัตามได ้
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8) การติดตามความเส่ียง 

การประชุมระหวา่งคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียงและฝ่ายบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมายจะถูกจดั
ข้ึนเป็นประจาํ อยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริหารจดัการความเส่ียงและระบบการควบคุมความ
เส่ียงมีความเพียงพอ เหมาะสม และดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

12. การควบคุมภายใน 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการปฏิบติังาน และติดตามให้มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัจึงกาํหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยปฏิบติัตามกรอบ
โครงสร้างการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission -Enterprise Risk Management (COSO-ERM) ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการดาํเนินธุรกิจ
และกระบวนการบริหารงานของบริษทั แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

(1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  
(2) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities)  
(3) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication)  
(4) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
การดาํเนินธุรกิจตลอดปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกบั

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญัของความเห็นไดด้งัน้ี 
12.1  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการกาํหนดค่านิยมเพ่ือให้ยึดถือร่วมกนั และมีวฒันธรรม

องคก์รท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน อนัแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุม
ภายใน รวมทั้งกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดัผลสาํเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพ่ือใชใ้นการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดย กาํหนดใหมี้ระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัการ
ทาํงานและมีคู่มือการปฏิบติังานของทุกระบบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี  
บริษทัฯ จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง โดยการอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน  และฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจ
ในการสั่งการ และความรับผดิชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

12.2  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
บริษทัฯ ไดมี้การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงานอย่างชดัเจน มีการทบทวนคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองคก์รและการปฏิบติังานในปัจจุบนั รวมทั้งมีการ
สอบทานผลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คู่มืออาํนาจดาํเนินการและคู่มือการปฏิบติังานต่าง ๆ อยา่ง
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สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

12.3  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาระบบ

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหข้อ้มูลต่าง ๆ มีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยไดน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเกบ็ และติดตามผลขอ้มูล 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานและการนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัไปใชใ้นการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ มีความ
ครบถว้นถูกตอ้งอยา่งเพียงพอ ภายในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกาํหนดนโยบายความ
ปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใช ้ขอ้มูล และจดัใหมี้ระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือสารภายในบริษทั  
ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคาํสั่งและคู่มือการปฏิบติังาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทั  และทาํให้
บริษทัฯ สามารถจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีสามารถรายงานผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรภายในเวลาท่ีกาํหนด 

12.4  ระบบการตดิตาม (Monitor ing Activities) 
บริษทัฯ จดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหน้าท่ีหลกัในการติดตาม และส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุม

ภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลการ
ควบคุมภายในใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัฯ มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบ
ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส1ามารถทาํให้การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีระบบการติดตามดูแลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่จะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
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13. รายการระหว่างกัน  
 13.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีการทาํรายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี้ 
 

บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

นายชูชาติ เพช็รอาํไพ - ดํ า ร งตํ า แ ห น่ งป ร ะ ธ าน
กรรมการ บริหาร และถือหุ้น
ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น 
1,430,056,400 หุ้น (รวมการ 
ถือหุ้นของคู่สมรส) คิดเป็น
ร้อยละ 67.45 ของจาํนวนหุ้น
ที่ จําหน่ ายได้แล้วทั้ งหมด 
ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ณ  วั น ที่  4 
ธนัวาคม 2561 

- เป็นคู่สมรสของนางดาวนภา   
เพชรอาํไพ 

 

1.  ค่าเช่าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯเช่าอาคารพาณิชยแ์ละโกดงัรวม 8 แห่ง จากนายชู
ชาติ เพช็รอาํไพ เพื่อใชเ้ป็นสาขาและศูนยป์ระมูลสาํหรับ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 7 มีระยะเวลาเช่า
ตามสัญญา 3 ปีเริ่มวนัที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ขอ้ 8 มีระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 3 ปี เริ่ม
1 ตุลาคม 2559 และสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ
รายละเอียดมีดงันี้ 
1. อาคารพาณิชย ์4 ชั้น 1 คูหา  

230/6 ถ. บรมไตรโลกนาถ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 

2. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา  
28/103-104 ถ. สิงหวฒัน์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. 
พิษณุโลก 
3. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 3 คูหา  
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2/243-245 ถ. ศรีมาลา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 
4. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา 

58/38-39 ต. บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู 
5. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา  
811/41-42 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 

6. อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 2 คูหา  
187/13-14 ถ. พรหมพิราม-หนองตม ต. มะตอ้ง อ. 
พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 
7. อาคารโกดงัจาํนวน 1 หลงั  

462/3 ถ. พิชยัสงคราม ต. ในเมืองอ. เมือง จ. พิษณุโลก 
8. อาคารพาณิชย ์4 ชั้น 2 คูหา 
    462/11 ถ. พิชยัสงคราม ต. ในเมืองอ. เมือง จ. พิษณุโลก 
อตัราค่าเช่าเป็นไปตามมูลค่าเช่ายตุิธรรมที่ประเมินโดย
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูป้ระเมิน
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ่งการประเมิน
ดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  

   
 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การที่
บริษทัฯ เช่าอาคารและโกดงัจากนายชูชาติ เพ็ชรอาํไพ เป็น
รายการที่เป็นประโยชน์สาํหรับบริษทัฯ  สาํหรับอตัราค่าเช่า
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

 
 

ก็เป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงถือว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมและยตุิธรรม 

  2. คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
1.89 

        0.08 
 

 
- 
- 

  

นายชูชาติ เพ็ชรอาํไพ  ได้เข้าค ํ้ าประกันส่วนตัวสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้าประกนัของนายชูชาติ เพช็รอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจากความ
จาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํสัญญา
เช่าซื้อรถยนตเ์พื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

นางดาวนภา เพชรอาํไพ 
- น างดาวนภา  เพ ชรอําไพ 
ดําร งตําแห น่ งกรรมก าร
ผูจ้ดัการ และถือหุ้นในบริษทั
ฯ จาํนวน 1,430,056,400  หุ้น 
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) 
คิด เป็น ร้อยละ  67 .45 ของ
จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัที่ 4 

1. ค่าเช่าอาคาร 4.31 4.05 บริษทัฯเช่าอาคารพาณิชยร์วม 7 แห่งจากนางดาวนภา เพชร
อาํไพ เพื่อใชเ้ป็นสํานักงานใหญ่และสาขา โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสัญญา 3 ปีเริ่มวนัที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้นสุด
วนัที่31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดมีดงันี้ 
1. อาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใชส้อย 540 ตร.ม. (สาํนกังานใหญ่) 
32/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม. 

2. อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 2 คูหา 
28,30 ถ. จรดวถิีถ่อง ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ธนัวาคม 2561 
- เป็นคู่สมรสของนายชูชาติ 
เพช็รอาํไพ 

 

จ. สุโขทยั 
3. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา 
88/1 ถ. สามคัคีชยั ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 

4. อาคารพาณิชย ์4 ชั้น 2 คูหา  
176,178 ถ. ราษฎร์ดาํริ ต. หนา้เมือง อ. เมือง จ. 
ปราจีนบุรี 

5. อาคารพาณิชย ์4 ชั้น 1 คูหา  
2/10 ถ. อ่างทอง-สิงห์บุรี ต. ตลาดหลวง อ. เมือง จ. 
อ่างทอง 

6. อาคารพาณิชย ์2 คูหา 
13 ซ. จรัญสนิทวงศ ์83/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้  

 เขตบางพลดั กทม. 
7. อาคารพาณิชย ์1 คูหา 
    44 ซ. จรัญสนิทวงศ ์83/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้  
 เขตบางพลดั กทม. 
อตัราค่าเช่ารายการที่ 1 - 5 เป็นไปตามมูลค่าเช่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยบริษทัอเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั 
ผู ้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกับตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ซึ่งการประเมินดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

อตัราค่าเช่ารายการที่ 6 – 7 เป็นอตัราเดียวกบัราคาที่บริษทัฯ
เช่าอาคารในบริเวณใกลเ้คียงกนัจากบุคคลภายนอก 

     คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
ที่บริษทัฯ เช่าอาคารจากนางดาวนภา เพชรอาํไพ เป็น
รายการที่เป็นประโยชน์สาํหรับบริษทัฯ  สาํหรับอตัราค่า
เช่ากเ็ป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และราคาตลาดที่เช่าจาก
บุคคลภายนอก จึงถือวา่เป็นราคาที่เหมาะสมและยตุิธรรม 

  2. คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
1.89 
0.08 

 
- 
- 

  

นางดาวนภา เพชรอาํไพ ไดเ้ขา้ค ํ้ าประกนัส่วนตวัสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนางดาวนภา เพชรอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํ
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

นายสุรพงษ ์เพช็รอาํไพ  - ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ 

- เป็นนอ้งชายของนายชูชาติ 
เพช็รอาํไพ 

 คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
12.69 
3.30 

 
6.74 
0.62 

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอาํไพ ได้เขา้ค ํ้ าประกนัส่วนตวัสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนายสุรพงษ์ เพ็ชรอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํ
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนาํมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 

นายวศิน เดชกิจวกิรม - เป็นนอ้งชายของนางดาวนภา 
เพชรอาํไพ 

- ถือหุน้ในบริษทัฯ จาํนวน 
14,810,600 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 0.69 ของจาํนวนหุน้ที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัที่ วนัที่ 4 
ธนัวาคม 2561 

 ค่าคอมมิชชัน่เอเยน่ต ์ 1.40 1.68 บริษทัฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นเอเย่นต์ให้แก่นายวศิน เดชกิจ
วิกรม โดยพิจารณาจากจาํนวนสัญญาที่ปล่อยสินเชื่อในแต่
ละเดือนตามอตัราที่บริษทัฯ กาํหนด  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเกิดขึ้นเพื่อการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั
ฯ โดยเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ 
สาํหรับอตัราค่าคอมมิชชัน่ที่จ่ายให้แก่นายวศินเป็นอตัราที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็นอตัราเดียวกบัที่บริษทัฯ จ่ายให้แก่
เอเยน่ตร์ายอื่น ทั้งนี้ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการรับเอเยน่ต์
เพิ่มเติมในอนาคต 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

นางสาววมิลรัตน์ หนูจุล - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
บริหารและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
46.02 
28.59 

 
30.54 
8.79 

นางสาววิมลรัตน์ หนูจุลไดเ้ขา้ค ํ้ าประกนัส่วนตวัสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนางสาววิมลรัตน์ หนูจุลเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํ
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนาํมาใช้ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 
 

ผูบ้ริหาร 
- นายบญัญตัิ นิลศิริ 
- นายนิยม รอดนอ้ย 
- นายอาํนาจ  เนียมสี 
 

- นายบัญ ญั ติ  นิ ล ศิ ริ  ดําร ง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตสุราษฎร์ธานี 

- นายนิ ยม  รอดน้อย  ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตกรุงเทพมหานคร 

- นายอําน าจ  เนี ยม สี  ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 

 เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 
 ยอดยกมาตน้งวด 
 บวก กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 
 หกั ชาํระคืนระหวา่งงวด 
 ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 ดอกเบี้ยรับ 

 
0.11 
0.30 

(0.33) 
0.08 

 
0.005 

 
0.08 
0.25 

(0.28) 
0.05 

 
0.006 

 

ในปี 2560 และ 2561 บริษทัฯ ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูบ้ริหาร โดย
บริษทัฯ คิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
ให้กูย้ืมเงินแก่ผูบ้ริหารดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวเป็นสวสัดิ การที่บริษทัฯ ให้แก่พนกังาน
ทุกคน  โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู ้บริหารได้รับเป็น  เงื่อนไข
เดียวกนักบัที่พนกังานทุกคนไดร้ับ 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

และรองผูจ้ัดการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตนครสวรรค ์

  
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุม ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การทาํรายการระหวา่งกนั 
เป็นความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจทัว่ไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงกนั ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 
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13.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั  
การทาํรายการระหวา่งกนัจะเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการทาํ
รายการระหวา่งกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

13.3 นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยอาจมีการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นไปตามลกัษณะการ

ทาํธุรกิจการคา้ทัว่ไปและจะมีการกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการคา้
ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล และ/หรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตบริษทัฯจะจดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในการทาํรายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ทาํรายการ
นั้นๆโดยจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัตามท่ีระบุขา้งตน้ อยา่งไรกต็ามรายการ
ระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตคณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้งปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศคาํสั่งหรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
ตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตลอดจนการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี
ท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
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ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงาน 
 

14. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 14.1 สรุปรายงานการสอบบญัชี 

ปี ช่ือผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

บริษทัผูส้อบบญัชี สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชี 

2561 นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 บริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2560 นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 
 
 

 

บริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2559 นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 บริษทั สาํนกังาน 
อีวาย จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 14.2  ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
  ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 856.98 1.75 1,136.85 3.08 527.62 2.16 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึง        
   กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

28,604.95 58.24 21,987.89 59.53 15,363.88 62.94 

ลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย 2.83 0.01 2.94 0.01 3.19 0.01 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 57.30 0.12 39.71 0.11 27.47 0.11 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 133.61 0.27 125.58 0.34 63.56 0.26 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 29,655.67 60.39 23,292.97 63.07 15,985.72 65.48 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ – สุทธิจาก   
  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

17,943.37 36.53 12,463.70 33.75 7,531.72 30.86 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.00 0.00 2.00 0.01 2.00 0.01 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,268.50 2.58 1,022.03 2.77 772.43 3.16 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25.76 0.05 25.92 0.07 21.59 0.09 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 97.78 0.20 12.63 0.03 - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125.16 0.25 112.59 0.30 98.20 0.40 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,462.57 39.61 13,638.87 36.93 8,425.94 34.52 
รวมสินทรัพย์ 49,118.24 100.00 36,931.84 100.00 24,411.66 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,775.28 9.72 6,621.68 17.93 9,725.77 39.84 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - 99.73 0.27 562.19 2.30 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 22.88 0.05 63.62 0.17 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน 651.08 1.33 431.05 1.17 224.37 0.92 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด   
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

2,849.40 5.80 
2,744.96 7.43 2,097.83 8.59 

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 

3,397.03 6.92 998.23 2.70 250.00 1.02 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่า 
   การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

19.99 0.04 17.05 0.05 13.93 0.06 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 577.90 1.17 337.90 0.92 203.46 0.83 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 54.02 0.11 38.38 0.11 26.58 0.11 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,347.58 25.14 11,352.60 30.75 13,104.13 53.67 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

4,845.33 9.86 
3,182.47 8.62 2,498.88 10.24 

หุน้กูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

19,592.50 39.89 
13,410.83 36.31 2,076.32 8.51 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน –  
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน    
   หน่ึงปี 

25.16 0.05 
25.31 0.07 23.43 0.10 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 7.89 0.03 
ประมาณการหน้ีสินสาํรองผลประโยชน ์
   ระยะยาวของพนกังาน 

38.72 0.08 
41.37 0.11 26.95 0.11 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 24,501.72 49.88 16,659.98 45.11 4,633.47 18.99 
รวมหนีสิ้น 36,849.30 75.02 28,012.58 75.86 17,737.60 72.66 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุน้       
   ทุนจดทะเบียน 2,120.00  2,120.00  2,120.00  
   ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 2,120.00 4.32 2,120.00 5.74 2,120.00 8.68 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,379.84 4.85 2,379.84 6.44 2,379.84 9.75 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กาํไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 212.00 0.43 212.00 0.57 184.40 0.76 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  7,571.38 15.41 4,237.33 11.47 1,989.82 8.15 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (14.28) (0.03) (29.91) (0.08) - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,268.94 24.98 8,919.26 24.14 6,674.06 27.34 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,118.24 100.00 36,931.84 100.00 24,411.66 100.00 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ 

9,544.31 91.72 6,794.92 91.08 4,019.34 90.05 

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 758.50 7.29 609.80 8.17 409.01 9.16 
รายไดอ่ื้น 102.50 0.99 55.92 0.75 35.36 0.79 
รวมรายได้ 10,405.31 100.00 7,460.64 100.00 4,463.71 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4,096.90 39.37 2,985.94 40.02 1,983.65 44.44 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2.79 0.03 23.64 0.32 15.25 0.34 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586.21 5.63 679.41 9.11 331.73 7.43 
รวมค่าใช้จ่าย 4,685.90 45.03 3,688.99 49.45 2,330.63 52.21 
กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

5,719.41 54.97 3,771.65 50.55 2,133.08 47.79 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,100.27 10.57 673.10 9.02 328.03 7.35 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,619.14 44.40 3,098.55 41.53 1,805.05 40.44 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 911.82 8.76 603.80 8.09 348.27 7.80 
กําไรสําหรับปี 3,707.32 35.64 2,494.75 33.44 1,456.78 32.64 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ 
   ขาดทุนในภายหลงั       

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 19.54 0.19 (37.39) (0.50) - - 
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ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด 

(3.91) (0.04) 7.48 0.10 
- - 

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ 
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้

15.63 0.15 (29.91) (0.40) 
- - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร 
   หรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

10.41 0.10 (9.56) (0.13) 
- - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(2.08) (0.02) 1.91 0.03 
- - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร 
   หรือขาดทุนในภายหลงั-สุทธิจากภาษีเงิน 
   ได ้

8.33 0.08 (7.65) (0.10) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี(ขาดทุน) 23.96 0.23 (37.56) (0.50) - - 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,731.28 35.87 2,457.19 32.94 1,456.78 32.64 
 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,619.15 3,098.55 1,805.05 

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็น 
   เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217.95 153.42 90.81 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586.21 679.41 331.73 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย(โอนกลบั) (5.90) 9.50 2.50 

กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (19.42) (5.96) - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3.35 1.40 1.38 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7.96 5.05 4.03 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
   ของตราสารอนุพนัธ์ 

(21.20) 26.23 - 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ (9,544.31) (6,794.92) (4,019.34) 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (5.99) (4.30) (2.91) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,100.27 673.10 328.03 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
 และหน้ีสินดาํเนินงาน 

(3,061.94) (2,158.52) (1,458.72) 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (12,586.15) (11,995.40) (10,724.73) 
ลูกหน้ี-บริษทัยอ่ย 0.11 0.25 (1.93) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (17.59) (12.24) (12.19) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2.12) (71.53) (27.90) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12.57) (18.22) (44.94) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)    
เจา้หน้ีอ่ืน 104.75 90.01 81.99 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15.64 11.80 5.88 
ผลประโยชนพ์นกังาน (0.20) (0.2) - 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (15,560.07) (14,154.05) (12,182.54) 
เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 9,472.93 6,565.19 3,814.28 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (762.98) (480.49) (246.83) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (6,850.11) (8,069.35) (8,615.09) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (470.88) (400.69) (348.66) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5.06 4.07 3.28 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5.09) (4.32) (17.87) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (470.91) (400.94) (363.25) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,910.13) (3,204.80) 6,742.41 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (102.12) (471.85) 222.97 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4,850.00 3,500.00 1,500.00 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,083.33) (2,162.50)  (564.72)  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 8,610.00 12,103.00 2,073.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 2.79 4.99 7.69 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (944.46) (477.33) (196.61) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (381.60) (212.00) (424.00) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 7,041.16 9,079.51 9,361.37 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ (279.87) 609.22 383.03 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,136.85 527.63 144.60 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 856.98 1,136.85 527.63 
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 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 880.16 1.79 1,153.71 3.12 539.29 2.21 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายใน 1 ปี 

28,604.95 58.20 21,987.89 59.50 15,363.88 62.90 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 57.30 0.12 39.71 0.11 27.47 0.11 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 134.10 0.27 126.79 0.34 64.94 0.27 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 29,676.51 60.38 23,308.10 63.07 15,995.58 65.49 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8.00 0.02 7.00 0.02 5.00 0.02 
เงินลงทุนระยะยาว-เงินฝากประจาํ 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ – สุทธิจากส่วน 
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

17,943.37 36.51 12,463.70 33.73 7,531.72 30.84 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,268.50 2.58 1,022.05 2.77 772.46 3.16 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25.76 0.05 25.92 0.07 21.59 0.09 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 97.81 0.20 12.65 0.03 0.02 0.00 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125.16 0.25 112.59 0.31 98.20 0.40 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,469.60 39.62 13,644.91 36.93 8,429.99 34.51 
รวมสินทรัพย์ 49,146.11 100.00 36,953.01 100.00 24,425.57 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,775.28 9.72 6,621.68 17.92 9,725.77 39.82 
เงินกูย้มืระยะสั้น - - 99.73 0.27 562.19 2.30 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 22.88 0.05 63.62 0.17 -  
เจา้หน้ีอ่ืน 659.32 1.34 438.69 1.19 228.53 0.94 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

2,849.40 5.80 2,744.96 7.43 2,097.82 8.59 

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี 

3,397.03 6.91 998.23 2.70 250.00 1.02 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ 
   เช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

19.99 0.04 17.05 0.05 13.93 0.06 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 578.28 1.18 338.00 0.91 203.46 0.83 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43.03 0.09 27.66 0.08 18.03 0.07 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 12,345.21 25.12 11,349.62 30.72 13,099.73 53.63 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

4,845.33 9.86 3,182.47 8.61 2,498.88 10.23 

หุน้กูร้ะยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี 

19,592.51 39.87 13,410.83 36.29 2,076.31 8.50 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน –    
   สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 
   หน่ึงปี 

25.16 0.05 25.31 0.07 23.43 0.10 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 7.89 0.03 

ประมาณการหน้ีสินสาํรองผลประโยชน ์
   ระยะยาวของพนกังาน 

38.83 0.08 41.47 0.11 27.05 0.11 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 24,501.83 49.86 16,660.08 45.08 4,633.56 18.97 
รวมหนีสิ้น 36,847.04 74.97 28,009.70 75.80 17,733.29 72.60 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุน้       
   ทุนจดทะเบียน 2,120.00  2,120.00  2,120.00  
   ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 2,120.00 4.31 2,120.00 5.74 2,120.00 8.68 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,379.84 4.84 2,379.84 6.44 2,379.84 9.75 
กาํไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 212.00 0.43 212.00 0.57 184.40 0.75 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  7,601.50 15.47 4,261.38 11.53 2,008.04 8.22 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (14.28) (0.03) (29.91) (0.08) - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,299.07 25.03 8,943.31 24.20 6,692.28 27.40 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,146.11 100.00 36,953.01 100.00 24,425.57 100.00 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้       
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ  

9,544.31 91.63 6,794.92 90.95 4,019.34 89.88 

รายไดค่้าธรรมเนียมในและบริการ 796.38 7.64 642.03 8.59 436.07 9.75 
รายไดอ่ื้น 75.77 0.73 34.04 0.46 16.59 0.37 
รวมรายได้ 10,416.46 100.00 7,470.99 100.00 4,472.00 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4,100.46 39.37 2,988.93 40.01 1,984.59 44.38 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2.79 0.03 23.64 0.32 15.25 0.34 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586.21 5.63 679.40 9.09 331.73 7.42 
รวมค่าใช้จ่าย 4,689.46 45.03 3,691.97 49.42 2,331.57 52.14 
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

5,727.00 54.97 3,779.02 50.58 2,140.43 47.86 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,100.27 10.57 673.10 9.01 328.03 7.34 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,626.73 44.40 3,105.92 41.57 1,812.40 40.53 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 913.34 8.76 605.32 8.10 348.26 7.79 
กําไรสําหรับปี 3,713.39 35.64 2,500.60 33.47 1,464.14 32.74 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 

      

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนั
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

19.54 0.19 (37.39) (0.50) - - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความ
เส่ียงในกระแสเงินสด 

(3.91) (0.04) 7.48 0.10 - - 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษี
เงินได ้

15.63 0.15 (29.91) (0.40) - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

10.41 0.10 (9.56) (0.13) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(2.08) (0.02) 1.91 0.03 - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

8.33 0.08 (7.65) (0.10) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี(ขาดทุน) 23.96 0.23 (37.56) (0.50) - - 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,737.35 35.87 2,463.04 32.97 1,464.14 32.74 

 
งบกระแสเงินสดรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน    
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,626.73 3,105.92 1,812.40 
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217.97 153.43 90.82 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586.21 679.41 331.73 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (5.90) 9.50 2.50 
กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (19.42) (5.96) - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3.35 1.40 1.39 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7.97 5.05 4.05 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (21.20) 26.23 - 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ (9,544.31) (6,794.92) (4,019.34) 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (6.19) (4.46) (3.01) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,100.27 673.10 328.03 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

(3,054.53) (2,151.30) (1,451.43) 
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งบกระแสเงินสดรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)    
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (12,586.15) (11,995.40) (10,724.73) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (17.59) (12.24) (12.19) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2.20) (71.54) (28.03) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12.57) (18.22) (44.94) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)    
เจา้หน้ีอ่ืน 105.36 93.49 81.26 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15.37 9.64 3.94 
ผลประโยชนพ์นกังาน (0.20) (0.2) - 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (15,552.50) (14,145.77) (12,176.12) 
เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 9,473.12 6,565.33 3,814.36 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (763.41) (481.71) (247.64) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (6,842.79) (8,062.15) (8,609.40) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1.00) (2.00) (2.00) 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (470.88) (400.69) (348.66) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5.06 4.07 3.28 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5.09) (4.32) (17.87) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (471.91) (402.94) (365.25) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,910.13) (3,204.80) 6,742.41 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (102.11) (471.85) 222.97 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 4,850.00 3,500.00 1,500.00 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,083.33) (2,162.50) (564.72)  
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 8,610.00 12,103.00 2,073.63 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน 2.79 4.99 7.69 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (944.46) (477.33) (196.61) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (381.60) (212.00) (424.00) 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 7,041.16 9,079.51 9,361.37 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (273.55) 614.42 386.72 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,153.71 539.29 152.57 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 880.16 1,153.71 539.29 
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 14.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั (งบการเงนิรวม)  

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร     

อตัราดอกเบ้ียรับ (1) (%) 23.57% 23.70% 22.84% 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (2) (%) 3.51% 3.04% 2.73% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  (%) 20.06% 20.66% 20.11% 
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 35.65% 33.47% 32.74% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 34.96% 31.99% 23.72% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    
อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ (%) 19.61% 19.95% 19.68% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%) 8.63% 8.15% 7.81% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า) 0.24 0.24 0.24 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 3.00 3.13 2.65 
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื  (เท่า) 1.31 1.27 1.33 
อตัราการจ่ายเงินปันผล   (%) 14.84% 15.26% 14.48% 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์    
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม  (%) 3.12% 3.29% 2.74% 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม   (%) 0.03% 0.04% 0.09% 
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม  (%) 1.12% 1.24% 1.07% 

 
หมายเหตุ :  

 (1)   อตัราดอกเบ้ียรับ คาํนวณจากรายไดด้อกเบ้ียรับและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ หารดว้ยลูกหน้ีเงิน     
ใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย 

 (2)   อตัราดอกเบ้ียจ่าย คาํนวณจากค่าใชจ่้ายทางการเงิน หารดว้ยหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียเฉล่ีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่3 หน้า 115 

 

 
15.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานรวม 

15.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทัฯ เร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจในการใหบ้ริการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท์ั้งใหม่และมือสองทุกยีห่อ้ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่าย

ทั้งในจงัหวดัพิษณุโลกและจงัหวดัอ่ืนๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจะเป็นผูมี้รายไดป้ระจาํทั้ง
รายวนัและรายเดือน เกษตรกร และรับจา้งทัว่ไป  ต่อมาบริษทัฯ ไดเ้พ่ิมการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนตเ์พ่ือ
เป็นการต่อยอดการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีผอ่นชาํระค่างวดตามสัญญาเช่าซ้ือครบถว้นแลว้ รวมทั้งเพ่ิมประเภทรถไปสู่
รถยนต์และรถเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากยิ่งข้ึน จนกระทัง่ปี 2544 บริษทัฯ ไดห้ยุดการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เน่ืองจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรถจกัรยานยนตเ์ร่ิมมีการใหบ้ริการเช่าซ้ือแก่ลูกคา้เอง ทาํใหจ้าํนวน
ผูใ้หบ้ริการเพ่ิมข้ึนและส่งผลทาํใหภ้าวะการแข่งขนัสูงข้ึน ต่อมาในปี 2549 บริษทัฯ เลง็เห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเขา้
สู่ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจจากกระทรวงการคลงัโดยไดรั้บอนุญาตเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 และเร่ิมขยายการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลไปยงั
สาขาต่างๆ ของบริษทัฯ 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เขา้ลงทุนในบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ
นายหนา้ประกนัวินาศภยั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้
บริการเสริมแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริการท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ โดยมีสโลแกนวา่ “บริการใกลชิ้ด 
ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” จนทาํใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  
15.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานรวม 

15.2.1 รายได้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 4,472.00 ลา้นบาท ในปี 2559 และจาํนวน 7,470.99 ลา้นบาท 

ในปี 2560 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 67.06 สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 10,416.46 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจาํนวน 2,945.47 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 39.43 รายไดร้วมของ
กลุ่มบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือ รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ และรายไดอ่ื้น โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

รายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

4,019.34 89.88 6,794.92 90.95 9,544.31 91.63 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 409.01 9.15 609.80 8.16 758.50 7.28 
รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั* 27.06 0.60 32.23 0.43 37.88 0.36 
รายไดอ่ื้น 16.59 0.37 34.04 0.46 75.77 0.73 
รวมรายได้ 4,472.00 100.00 7,470.99 100.00 10,416.46 100.00 
หมายเหตุ : รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการประกอบธุรกิจของ MTLI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
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รายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือ  
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 89-91 ของรายไดร้วม บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือจาํนวน 4,019.34 ลา้น
บาท ในปี 2559 จาํนวน 6,794.92 ลา้นบาท ในปี 2560  และจาํนวน 9,544.31 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นอตัราการเติบโต
ร้อยละ 69.06 และ 40.46 ตามลาํดบั รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ สามารถแบ่งเป็น  

(1) รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน สินเช่ือทะเบียนรถ
นั้นถือเป็นสินเช่ือหลกัของบริษทัโดยบริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ 
จาํนวน 3,772.13 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 6,116.56 ลา้นบาทในปี 2560 และจาํนวน 8,096.29 ลา้นบาทในปี 2561 คิด
เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 62.15 และ 32.37 ตามลาํดบั 

(2) รายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ การ
ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ของบริษทัฯ นั้นเป็นการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้เก่าท่ีเคยใช้บริการสินเช่ือ
ทะเบียนรถกบับริษทัฯ และมีประวติัการชาํระท่ีดี บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือส่วน
บุคคลและนาโนไฟแนนซ์ จาํนวน 247.21 ลา้นบาท จาํนวน 678.36 ลา้นบาท และจาํนวน 1,448.02 ลา้นบาท ในปี 2559-
2561 ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 174.40 และ 113.46 ตามลาํดบั 

 
 

สินเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อตัราการเตบิโต ปี 

2560-2561  (% ) 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากสินเช่ือทะเบียนรถและ
ท่ีดิน(ลา้นบาท) 

3,772.13 6,116.56 8,096.29 32.37 

ยอดการใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน (ลา้นบาท) 35,208.43 51,097.36 67,753.85 32.60 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน (ลา้นบาท) 22,053.31 31,765.41 40,906.34 28.78 
จาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือ 1,569,471 2,060,981 1,714,648 (16.80) 

 
สินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 อตัราการเตบิโต ปี 

2560-2561  (% ) 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากสินเช่ือส่วนบุคคลและ
นาโนไฟแนนซ์(ลา้นบาท) 

247.21 678.36 1,448.02 113.46 

ยอดการใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์(ลา้นบาท) 2,508.29 6,941.37 14,222.10 104.89 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์        
(ลา้นบาท) 

1,487.93 3,857.16 7,141.13 85.14 

จาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือ 262,864 586,302 597,370 1.89 
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สาเหตุหลกัท่ีทาํให้รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือเติบโตมาโดยตลอดนั้นเกิดจาก
การท่ีบริษทัฯ มีการขยายตวัของสินเช่ือของสาขาเดิมและจากการเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนจาก 2,424 สาขา ในปี 2560 เป็น 3,279 
สาขา ในปี 2561 ส่งผลทาํใหย้อดการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการจาํนวน 436.07 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 

642.03 ลา้นบาท ในปี 2560 และจาํนวน 796.38 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.75 ร้อยละ 8.59 และร้อยละ 
7.64 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการดงักล่าว ประกอบดว้ย รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ
ของบริษทัฯ และรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของ MTLI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ในปี 2559-2561 บริษทัฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ จาํนวน 409.01 ลา้นบาท จาํนวน 609.80 ลา้น
บาท และจาํนวน 758.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 49.09 และร้อยละ 24.38 ตามลาํดบั รายไดค้่าธรรมเนียม
และบริการของบริษทัฯ ดงักล่าว ประกอบดว้ย ค่าปรับและค่าทวงถาม ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเก็บจากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ี
ผิดนัดชาํระหน้ีโดยคิดในอตัราคงท่ีต่อจาํนวนคร้ังท่ีทวงถาม โดยอตัราท่ีเรียกเก็บข้ึนอยูก่บัประเภทของสินเช่ือท่ีลูกคา้ใช้
บริการ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโตของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  

ในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของ MTLI นั้น เน่ืองจาก MTLI ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้
ประกนัวินาศภยั จึงมีรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกนัจาํนวน 27.06 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 32.23 ลา้นบาท ในปี 
2560 และจาํนวน 37.88 ลา้นบาท ในปี 2561 การขายประกนัของ MTLI จะเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการกบั
บริษทัฯ โดยจะดาํเนินการผา่นสาขาและศูนยบ์ริการของบริษทัฯ เท่านั้น ดงันั้น การเติบโตของรายไดค้่านายหนา้จากการขาย
ประกนัของ MTLI จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัการเติบโตของยอดการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ  

  
15.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,984.59 74.62 2,988.93 68.47 4,100.46 70.82 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 15.25 0.57 23.64 0.54 2.79 0.05 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 331.73 12.47 679.40 15.56 586.21 10.13 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 328.03 12.34 673.10 15.42 1,100.26 19.00 
รวมค่าใช้จ่าย 2,659.60 100.00 4,365.07 100.00 5,789.72 100.00 

ร้อยละต่อรายไดร้วม 
 

59.47 
 

58.43 
 

55.58 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน 2,659.60 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 
4,365.07 ลา้นบาท ในปี 2560 และจาํนวน 5,789.72 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.47 ร้อยละ 58.43 และ 
ร้อยละ 55.58 ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดงักล่าวประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ขาดทุน
จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใชจ่้ายทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วน

คิดเป็นประมาณร้อยละ 68-75 ของค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2559-2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการบริการและ
บริหารจาํนวน 1,984.59 ลา้นบาท และจาํนวน 2,988.93 ลา้นบาท และจาํนวน 4,100.46 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
44.38 และร้อยละ 40.01 และร้อยละ 39.36 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน เช่น เงินเดือน เงินประจาํ
ตาํแหน่ง โบนัส ค่าคอมมิชชัน่พนกังาน และค่าสวสัดิการอ่ืนๆ ของพนักงาน เป็นตน้ คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 53-55 ของ
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารรวม โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน จาํนวน 1,097.01 ลา้นบาท 
ในปี 2559 จาํนวน 1,591.99 ลา้นบาท ในปี 2560 และจาํนวน 2,228.01 ลา้นบาท ในปี 2561 จะเห็นไดว้่าค่าใชจ่้ายในการ
บริการและบริหารเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายเปิดสาขาเพ่ือให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้าให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศใหม้ากยิง่ข้ึน ทาํใหจ้าํนวนพนกังานของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 4,185 คน ณ ส้ินปี 2559 เป็น 5,880 
คน ณ ส้ินปี 2560 และ 7,647 คน ณ ส้ินปี 2561 เพ่ือรองรับการขยายสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว  

รองลงมาเป็นค่าเช่าและสิทธิการเช่าอาคาร ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 – 15 ของค่าใชจ่้ายใน
การบริการและบริหารรวม โดยกลุ่มบริษทัฯ มีค่าเช่าและค่าสิทธิการเช่าอาคารจาํนวน 284.89 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 
427.11 ลา้นบาท ในปี 2560 และจาํนวน 611.76 ลา้นบาท ในปี 2561  การท่ีค่าเช่าของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนทุกปีเป็นผลจาก
การเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ จะทาํสัญญาเช่าอาคารสาํหรับใชเ้ป็น
สาํนกังานสาขากบับุคคลภายนอกและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยทัว่ไปสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 3 
ปี นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายหลกัทั้งสองรายการดงักล่าวแลว้ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าเส่ือมราคา  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษทัฯ มีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 331.73 ลา้นบาท ในปี 2559 จาํนวน 679.40 ลา้นบาท ในปี 

2560 และจาํนวน 586.21 ลา้นบาท ในปี 2561 หน้ีสงสัยจะสูญเป็นการประมาณการทางบญัชี โดยอตัราการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญบริษทัฯ พิจารณาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ี 
ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต โดยบริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีสินเช่ือ
ของบริษทัฯ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

อายหุน้ีคา้งชาํระ อตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2555 เป็นตน้ไป 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 1% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระ 31-90 วนั 2% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 100% 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 100% 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพิ้จารณาการตั้ งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยประเมินจากประสบการณ์ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัฯ จากการ
ตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าว ทาํให้ในปี 2559 บริษทัฯ มีการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของ
ลูกหน้ีจาํนวน 419.28 ลา้นบาท และสํารองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ไดจ้าํนวน 226.36 ลา้นบาท และในปี 2560 
บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของลูกหน้ีจาํนวน 690.16 ลา้นบาท และสาํรองส่วนเกินเผื่อ
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หน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ไดจ้าํนวน 480.82 ลา้นบาท การตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได้
ดงักล่าวช่วยเพิ่มอตัราส่วนการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยในปี 2559  และปี 2560 
อตัราส่วนการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 257.35 และร้อยละ 
265.41 ตามลาํดบั  

สาํหรับปี 2561 บริษทัฯ มีการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 1,499.15 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 
328.17 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายพอร์ทสินเช่ือเพ่ิมข้ึน จาก 35,622.57 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 48,047.47 ลา้น
บาท ในปี 2561 มียอดเพ่ิมข้ึน 12,424.90 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.87 โดยมีสัดส่วนลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั จากร้อยละ 90.77 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 92.00 ในปี 2561 ในขณะเดียวกนัสัดส่วนลูกหน้ีท่ี
คา้งชาํระ 31-90 วนั จากร้อยละ  7.99  ในปี 2560  เป็นร้อยละ 6.88 ในปี 2561 และสัดส่วนลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
จากร้อยละ 1.24 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 1.12 ในปี 2561 รวมทั้งบริษทัฯ มีการตั้งสาํรองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได้
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด จาํนวน 94.38 ลา้นบาท 

ในปี 2559-2561 บริษทัฯ มีการตดัหน้ีสูญจาํนวน  21.66 ลา้นบาท จาํนวน 15.42  ลา้นบาท และ 12.07 
ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.04  และร้อยละ 0.03  ตามลาํดบั ของลูกหน้ีคงเหลือหลงัหักรายได้
ทางการเงินรอรับรู้  

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2559-2561 จาํนวน 328.03 ลา้นบาท จาํนวน 673.10 

ลา้นบาท และจาํนวน 1,100.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละร้อยละ 105.19 และอตัราร้อยละ 63.46 
ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นจาํนวน 427.16 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย โดยบริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจํานวน  17,248.34 ล้านบาท  ในปี 2559 เป็นจํานวน 
27,100.25 ลา้นบาท ในปี 2560 และเป็นจาํนวน 35,504.70 ลา้นบาท ในปี 2561 การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียนั้น
เพ่ือรองรับการขยายสินเช่ือของบริษทัฯ 

 15.2.3 ความสามารถในการทํากําไร 
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราดอกเบ้ียรับ (ร้อยละ) 22.84 23.70 23.57 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (ร้อยละ) 2.73 3.04 3.51 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 20.11 20.66 20.06 

 
  อตัราดอกเบ้ียรับ(อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม) ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 22.84 ร้อยละ 23.70 และ
ร้อยละ 23.57 ในปี 2559-2561  ตามลาํดบั โดยอตัราดอกเบ้ียรับในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เน่ืองจากการบริษทัมีการ
ปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์เพ่ิมข้ึน และอตัราดอกเบ้ียรับในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นผลมาจากบริษทั
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเพ่ือตอ้งการดึงดูดลูกคา้จากคู่แข่งและขยายฐานลูกคา้ให้มากข้ึน ในส่วนของอตัราดอกเบ้ียจ่ายของ
บริษทัฯ นั้นอยูท่ี่ร้อยละ 2.73 ในปี 2559 ร้อยละ 3.04 ในปี 2560 และร้อยละ 3.51 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาดท่ีอยู่
ในช่วงอตัราดอกเบ้ียขาข้ึน ทาํให้บริษทัฯ มีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยู่ท่ีร้อยละ 20.11 ในปี 2559 ร้อยละ 20.66 ในปี 2560 
และร้อยละ 20.06 ในปี 2561 
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กําไรสุทธิ 
จากผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน 1,464.14 ลา้นบาท ในปี 

2559 จํานวน  2,500.60 ล้านบาท  ในปี  2560 คิดเป็นอัตรากําไรร้อยละ 32.74 ในปี  2559 และร้อยละ 33.47 ในปี  2560 
ตามลาํดบั สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 3,713.38 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 35.65 ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากอตัรากาํไรสุทธิของปี 2560 

15.3 ฐานะทางการเงิน 
15.3.1  สินทรัพย์ 

 ณ  ส้ินปี  2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม  จํานวน  24,425.57  ล้านบาท  จํานวน 
36,953.01  ลา้นบาท และจาํนวน 49,146.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ คือ ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
ซ่ึงมีจาํนวน 22,895.60 ลา้นบาท จาํนวน 34,451.59 ลา้นบาท และจาํนวน 46,548.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 93.74 ร้อยละ 93.23 และร้อยละ 94.71 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 15,995.58 ลา้นบาท จาํนวน 23,308.10 ลา้น
บาท และจาํนวน 29,676.51 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559-2561 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีจาํนวน 15,363.88  ลา้นบาท จาํนวน 21,987.89 ล้านบาท และจาํนวน 
28,604.95 ล้านบาท ณ  ส้ินปี 2559-2561 ตามลาํดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.05 ร้อยละ 94.34 และร้อยละ 96.39 ของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม ตามลาํดบั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมจาํนวน 8,429.99 ลา้นบาท จาํนวน 13,644.91 ลา้น
บาท และจาํนวน 19,469.60 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559-2561 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมี จาํนวน 7,531.72 ลา้นบาท จาํนวน 12,463.70 ลา้นบาท และ
จาํนวน 17,943.37 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559-2561 ตามลาํดับ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.34 ร้อยละ 91.34  และร้อยละ 
92.16 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม ตามลาํดบั รองลงมาเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ซ่ึงมีจาํนวน 772.46 ลา้นบาท 
จาํนวน 1,022.05 ลา้นบาท และจาํนวน 1,268.50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.16  ร้อยละ 7.49 และร้อยละ 6.52 ของ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม ตามลาํดบั  

ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ 
ณ ส้ินปี 2559-2561 บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจาํนวน 22,895.60 ลา้นบาท จาํนวน 34,451.59 ลา้น

บาท และจาํนวน 46,548.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั แบ่งเป็นลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมี
จาํนวน 15,363.88 ลา้นบาท จาํนวน 21,987.89 ลา้นบาท และจาํนวน 28,604.95 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.10 ร้อย
ละ 63.82 และร้อยละ 61.45 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวม ตามลาํดบั และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีจาํนวน 7,531.72 ลา้นบาท จาํนวน 12,463.70 ลา้นบาท และจาํนวน 17,943.37 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 32.90 ร้อยละ 36.18 และร้อยละ 38.55 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวม ตามลาํดบั 

 

 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 15,363.88 67.10 21,987.89 63.82 28,604.95 61.45 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 7,531.72 32.90 12,463.70 36.18 17,943.37 38.55 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 22,895.60 100.00 34,451.59 100.00 46,548.32 100.00 
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โครงสร้างลูกหนีจ้ําแนกตามหลักประกัน 
ประเภท

หลักประกัน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รถจกัรยานยนต ์ 10,555.18 44.84 13,440.45 37.73 16,800.42 34.97 
รถยนต ์ 7,778.87 33.04 11,671.25 32.76 15,394.48 32.04 
รถเพื่อการเกษตร 1,136.47 4.83 1,732.43 4.86 2,080.86 4.33 
ส่วนบุคคล 1,036.83 4.40 2,843.43 7.98 4,925.08 10.25 
ท่ีดิน 2,582.79 10.97 4,921.28 13.82 6,630.58 13.80 

นาโนไฟแนนซ์ 451.10 1.92 1,013.73 2.85 2,216.05 4.61 
รวม 23,541.24 100.00 35,622.57 100.00 48,047.47 100.00 

หมายเหตุ : ยอดลูกหน้ีคงเหลือ คาํนวณจากขอ้มูลลูกหน้ีตามสัญญาและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ในปี 2559-2561 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือของบริษทั ประกอบดว้ยลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั คิด
เป็นร้อยละ 85-93 และท่ีไม่มีหลกัประกนั คิดเป็นร้อยละ 6-15 โดยมีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ รถจกัรยานยนต์เป็นอนัดบัหน่ึง 
รองลงมาเป็นลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ รถยนตแ์ละท่ีดิน โดยมีระยะเวลาการชาํระค่างวดระหวา่ง 6 – 50 เดือน และลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนั ไดแ้ก่ สินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ โดยมีระยะเวลาการรับชาํระค่างวดระหวา่ง 
6-30 เดือน 

 
คุณภาพลูกหนี ้

ยอดลูกหนีห้ลังหักรายได้ 
ทางการเงินรอรับรู้ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 18,496.99 78.57 27,572.45 77.40 37,184.87 77.39 
คา้งชาํระ 1-30 วนั 3,042.13 12.92 4,762.52 13.38 7,018.96 14.61 
คา้งชาํระ 31-90 วนั 1,751.24 7.44 2,846.41 7.99 3,303.82 6.88 
คา้งชาํระ 91-180 วนั 99.32 0.42 210.68 0.59 208.75 0.43 
คา้งชาํระ 181-365 วนั 74.80 0.32 171.89 0.48 232.55 0.48 
คา้งชาํระมากวา่ 365 วนั 7.39 0.03 22.20 0.06 32.37 0.07 
ลูกหน้ีโอนฝ่ายกฏหมาย 69.37 0.30 36.42 0.10 66.15 0.14 
รวม 23,541.24 100.00 35,622.57 100.00 48,047.47 100.00 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (645.64) (2.74) (1,170.98) (3.29) (1,499.15) (3.12) 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 22,895.60 97.26 34,451.59 96.71 46,548.32 96.88 

 
ยอดลูกหน้ีคงเหลือตามระยะเวลาคา้งชาํระ ลูกหน้ีของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนด

ชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั คิดเป็นร้อยละ 91.49 ในปี 2559 ร้อยละ 90.78 ในปี 2560 และร้อยละ 92.00 ในปี 2561 
และเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ 31-90 วนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.44 ร้อยละ 7.99 และร้อยละ 6.88 ตามลาํดบั ในขณะท่ีลูกหน้ีท่ี
คา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.07 ร้อยละ 1.23 และร้อยละ 1.12 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่ลูกหน้ีเงินให้
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สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั มีสัดส่วนท่ีสูงถึงประมาณร้อยละ 
91-92 ของยอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหลงัหักรายไดท้างการเงินรอรับรู้ เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีการวดัผลพนักงาน
สินเช่ือรอบดา้น ทาํใหก้ารปล่อยสินเช่ือเป็นไปอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีระบบการควบคุมและติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเพียงพอของการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญพบวา่ ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะ
สูญแลว้จาํนวน 1,499.15 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.12 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวมก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
เพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 1,170.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวมก่อนหกัค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ ในขณะท่ีบริษทัฯและมีการตดัหน้ีสูญจาํนวน 15.42 ลา้นบาท ในปี 2560 และจาํนวน 12.07 ลา้นบาท ในปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 0.04 และร้อยละ 0.03 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวมก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ตามลาํดบั  

 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 772.46 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 จาํนวน 
1,022.05 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2560 และจาํนวน 1,268.50 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 
3.16 ร้อยละ 2.77  และร้อยละ 2.58  ตามลาํดบั สาเหตุท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรในสัดส่วนท่ีนอ้ย เน่ืองจากสาํนกังานสาขา
ท่ีใช้ในการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้านั้ นส่วนใหญ่บริษัทฯ ใช้วิธีเช่าเป็นหลัก ทําให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํนกังาน คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานเท่านั้น  
 

15.3.2 สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (8,609.40) (8,062.15) (6,842.80) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (365.25) (402.94) (471.91) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 9,361.37 9,079.51 7,041.16 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 386.72 614.42 (273.55) 

 
ในปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 8,609.40 ลา้นบาท 

จากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 10,724.73 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการ
ซ้ือยานพาหนะ อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน เพ่ิมเติมจาํนวน 366.53 ลา้นบาท และการจาํหน่ายอุปกรณ์จาํนวน 3.28 ลา้นบาท 
ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 365.25 ลา้นบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจากเงินกูย้ืมระยะสั้ นจาํนวน 6,965.38 ลา้นบาท เงินสดจากเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 1,500 ลา้นบาท 
และเงินสดจากการจาํหน่ายหุ้นกูจ้าํนวน 2,073.63 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 564.72 ลา้น
บาท และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 196.61 ลา้นบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 
9,361.37 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
จาํนวน 386.72 ลา้นบาท 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 8,062.15 ลา้นบาท 
จากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 11,995.40 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการ
ซ้ือยานพาหนะ อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน เพ่ิมเติมจาํนวน 405.01 ลา้นบาท และการจาํหน่ายอุปกรณ์จาํนวน 4.07 ลา้นบาท 
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ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 402.94 ลา้นบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษทัฯ ไดรั้บ เงินสดจากเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 3,500 ลา้นบาท และเงินสดจากการจาํหน่ายหุน้กูจ้าํนวน 12,103 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 2,162.50 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ น 471.85 ลา้นบาทและจ่าย
ดอกเบ้ียจาํนวน 477.33 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 9,079.51 ลา้นบาท 
จากสาเหตุดงักล่าวทาํใหปี้ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 614.42 ลา้น
บาท 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 6,842.80 ลา้นบาท 
จากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 12,586.15 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการ
ซ้ือยานพาหนะ อุปกรณ์ ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน เพ่ิมเติมจาํนวน 475.97 ลา้นบาท และการจาํหน่ายอุปกรณ์จาํนวน 5.06 ลา้นบาท 
ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 471.91 ลา้นบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษทัฯ ไดรั้บ เงินสดจากเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 4,850 ลา้นบาท และเงินสดจากการจาํหน่ายหุน้กูจ้าํนวน 8,610 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 3,083.33 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ น 102.11 ลา้นบาทและจ่าย
ดอกเบ้ียจาํนวน 944.45 ลา้นบาท ทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 7,041.16 ลา้นบาท 
จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 273.55 ลา้น
บาท 
 

15.3.3 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 ณ ส้ินปี 2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดหน้ีสินทางการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น และ
อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

แหล่งเงนิทุน 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
เงินกูย้มื       
เงินกูย้มืระยะสั้น 10,315.00 43.09 6,721.41 18.67 4,775.27 10.01 
เงินกูย้มืระยะยาว/หุน้กู ้ 6,929.00 28.95 20,336.49 56.49 30,684.28 64.24 
รวมเงินกูย้มื 17,244.00 72.04 27,057.90 75.16 35,459.55 74.25 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 6,692.28 27.96 8,943.32 24.84 12,299.07 25.75 
รวมแหล่งเงนิทุน 23,936.28 100.00 36,001.22 100.00 47,758.62 100.00 
 

แหล่งเงินทุนหลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจากเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยแ์ละตลาดตราสารหน้ีคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 72-75 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด โดยเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึง
มีระยะเวลาชาํระคืนเงินกูอ้ยูร่ะหวา่ง 18-48 เดือน ส่วนท่ีเหลือไดจ้ากส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-
28 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด โดยแหล่งเงินทุนหลกัดงักล่าวถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเงินให้สินเช่ือ
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ซ่ึงมีระยะเวลาการให้สินเช่ือเฉล่ียท่ีประมาณ 10-24 งวด จึงแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัฯ มีโครงสร้าง
เงินทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใหสิ้นเช่ือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
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  หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2559-2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 17,733.29 ลา้นบาท จาํนวน 28,009.70 
ลา้นบาท และจาํนวน 36,847.04 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคารพาณิชย ์เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชยแ์ละตลาดตราสารหน้ี การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวม
ดงักล่าวเป็นการเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของสินเช่ือของบริษทัฯ   

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 6,692.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 

2558 จาํนวน 1,040.14 ลา้นบาท  เป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน และ
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 424 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 8,943.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2559 จาํนวน 2,251.03 ลา้นบาท  เป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน และ
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 212 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 12,299.07 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 
2560 จาํนวน 3,355.76 ลา้นบาท  เป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน และ
บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 381 ลา้นบาท 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นร้อยละ 23.72  ในปี 2559 ร้อยละ 31.99 ในปี 2560 

และร้อยละ 34.96 ในปี 2561 เป็นผลมาจากการดาํเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อ
หุน้จาํนวน 424 ลา้นบาท จาํนวน 212 ลา้นบาท และจาํนวน 381 ลา้นบาท ในปี 2559-2561 ตามลาํดบั 

 
  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2.65 เท่า ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 
3.13 เท่า ณ ส้ินปี 2560 และเท่ากบั 3.00 เท่า ณ ส้ินปี 2561 โดยฝ่ายจดัการมีความเห็นวา่โครงสร้างเงินทุนมีความเหมาะสม
ต่อการดาํเนินธุรกิจท่ีผา่นมา 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ
ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั
ไดม้อบหมายให้นางดาวนภา เพชรอาํไพ หรือ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางดาวนภา เพชรอาํไพ หรือ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายชูชาติ เพช็รอาํไพ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร - นายชูชาติ เพ็ชรอาํไพ - 

2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  - นางดาวนภา เพชรอาํไพ - 
 
ผู้รับมอบอํานาจ 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ - นางดาวนภา เพชรอาํไพ - 

2. นายสุรัตน ์ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  - นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช - 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/61) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุพงษ์ เพช็รอาํไพ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

57 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
 
เนตบิณัฑติ, สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนตบิณัฑติสภา 

0.046 น้องชายของ
นายชชูาต ิ 
เพช็รอาํไพ 

2561 – ปัจจุบนั 
2556 – 2561 
2545 - 2555 

2555 - ปัจจุบนั 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 
โบรกเกอร ์

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ
นายหน้าประกนัภยั 

นายปรทิศัน์ เพชรอาํไพ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

36 ปรญิญาโท Banking and international 
finance, Cass business school, London 
ปรญิญาตร ีEngineering with Business 
Finance University College London 
 

0.112 บุตรชายของ
นายชชูาต ิ 

เพช็รอาํไพและ
นางดาวนภา 
เพชรอาํไพ 

2561 – ปัจจุบนั 
2558 - 2561 
2553 – 2557 
2550 – 2552 
2549 – 2550 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
นกัวเิคราะห ์
นกัวเิคราะห ์

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เรยีลแอสเสท ดเีวลลอปเมน้ท ์
ธนาคารกสกิรไทย 
Goldman Sacks,London 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
อสงัหารมิทรพัย ์
ธนาคาร 
สถาบนัการเงนิ 

นายสรุตัน์  ฉายาวรเดช 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

48 ปรญิญาโท การเงนิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- - 2561 – ปัจจุบนั 
2556 - 2561 
2553 - 2555 
2548 - 2552 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. ไบโอแอคทฟี 
บจ. ทา้ยบา้น ฟิชเชอรี ่

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
เคมภีณัฑ ์
หอ้งเยน็ 

นางสาวดวงแข สงนุ้ย 
ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สนิ 

51 ปรญิญาโท Management and 
Organization, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

0.054 - 2561 – ปัจจุบนั 
2558 - 2561 
2554 - 2558 
2550 - 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นางสาววมิลรตัน์   หนูจุล 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
 

49 ปรญิญาโท การบญัช,ี มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์
 
 

0.024 - 2561 – ปัจจุบนั 
2560 – 2561 
2555 - 2559 
2547 – 2555 

2555 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
กรรมการ 
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 
โบรกเกอร ์
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
นายหน้าประกนัภยั 
 



เอกสารแนบ 1 หน้า 10 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/61) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมเกยีรต ิ รศัม ี
รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

55 ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร์, สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 
 
 
 
 
 
 
 

0.010 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2559 – 2561 
 

2558 – 2559 
 

2554 - 2557 
 

2549 - 2553 

รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา – 
ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา – 
ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตพษิณุโลก 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายอาํนาจ เนียมส ี
รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

53 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 
 

0.025 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2560 – 2561 
 

2558 – 2559 
 

2554 - 2557 
 

2549 - 2553 

รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา – 
ผูจ้ดัการเขตนครสวรรค ์
รองผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา – 
ผูจ้ดัการเขตนครสวรรค ์
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตชลบุร ี
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตพษิณุโลก 
 
 
 
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 



เอกสารแนบ 1 หน้า 11 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/61) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายบญัญตั ินิลศริ ิ
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

46 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 

0.014 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2560 – 2561 
 

2558 – 2559 
 
 

2554 - 2557 
 

2550 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตสรุาษฎรธ์านี 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตสรุาษฎรธ์านี 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตนครสวรรค ์
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตสระบุร ี
ผูจ้ดัการสาขาถนนบรมไตรฯ 
พษิณุโลก 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายนิยม รอดน้อย 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

49 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป, 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

0.021 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2559 – 2561 
 

2554 - 2558 
 

2554 - 2556 
2549 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขกรุงเทพมหานคร 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขกรุงเทพมหานคร 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตขอนแก่น 
ผูจ้ดัการสาขาอยุธยา 
ผูจ้ดัการสาขาพจิติร 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายประดษิฐ  ทองคาํ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

55 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 

0.009 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2557 –2561 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตลาํปาง 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตลาํปาง 
 
 
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 หน้า 12 
 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/61) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสงกรานต ์ เอีย่มกาย 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

56 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

0.002 - 2561 – ปัจจุบนั 
 
2560 – 2561 
 
2557 – 2559 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตชลบุร ี
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตชลบุร ี
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 
– ผูจ้ดัการเขตนครราชสมีา 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 หน้า 13 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/61) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวมลฑล  อ่อนแผน

เลขานุการบริษทัฯ 

45 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป, 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
หลกัสตูร Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที ่50/2013  
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) 
รุน่ที ่26/2013 
หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical 
Guide (ACPG) รุน่ที4่3/2018 

- - 2561 – ปัจจุบนั 
2556 – 2561 
2554 – 2556 
2548 – 2554 

เลขานุการบรษิทั 
เลขานุการบรษิทั 
หวัหน้าสว่นบญัช ี
หวัหน้าสว่นธุรการ 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบเลขานุการบริษัท 

1. ดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 
2. รับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งดูแลประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของที่ประชุมดงักล่าว 
3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 
4.1 ทะเบียนกรรมการ  
4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  
4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั  
4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู่ มอีํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายชื่อ บริษทั 
บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ M /                   
นายสรุตัน์  ฉายาวรเดช M                    
นางสาวดวงแข สงนุ้ย M                    
นางสาววมิลรตัน์ หนูจุล  M /                   
นายสมเกยีรต ิรศัม ี M                    
นายอาํนาจ เนียมส ี M                    
นายบญัญตั ินิลศริ ิ M                    
นายนิยม รอดน้อย M                    
นายประดษิฐ ์ ทองคาํ M                    
นายสงกรานต ์  เอีย่มกาย M                    

หมายเหตุ  /    = กรรมการ        M : ผูบ้ริหาร 

บริษทัที่เกี่ยวขอ้ง: 

1.บริษทั เมืองไทยลิสซิ่ง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  
 

 

 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
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2. รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

รายชื่อกรรมการ บริษทั เม ืองไทย แคปปิตอล จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เม ืองไทย ลิสซ่ิง อินชวัรนัส  ์โบรก
เกอร  ์

1. นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ /,// / 
2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ /,M / 
3. นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ M / 
4. นางสาววมิลรตัน์ หนูจุล M / 
 
หมายเหตุ   
/ = กรรมการ               //  = ประธานกรรมการบรหิาร             M  = ผูบ้รหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
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รายละเอียดประวตัแิละการดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
 

หวัข้อ รายละเอียด 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน นายเฉลมิ   อนิหอม 
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติ  การบญัช ี                   วทิยาลยัภาคกลาง นครสวรรค ์
ประสบการณ์ทาํงาน ปี 2561 – ปัจจบุนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั(มหาชน)  

ปี 2558 – 2561 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั(มหาชน)  
ปี 2551 – 2558 หวัหน้าสว่นตรวจสอบ           บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
ปี 2545 – 2551 หวัหน้าหน่วยตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
ปี 2542 – 2545 พนกังานตรวจสอบ              บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - Anti-Corruption:The Practical Guide 26/2016 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถานบนักรรมการ
บรษิทัไทย(IOD) 

- การเขยีนรายงานตรวจสอบ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
- บทบาทการกํากบัดูแลกจิการหลงัการเปิดเสร ีAEC จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัฐานการตรวจสอบกระดาษทาํการ จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- การประกนัคุณภาพของงานตรวจสอบภายในt จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ - จดัทาํแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่อนุมตั ิ
- สอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การ
บรหิารความเสีย่ง การกํากบัดแูลการดาํเนินงาน และความเพยีงพอของมาตรการการจดัการ
ของบรษิทัฯ 

- ประเมินความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 

- ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภายในบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้ขอ้กําหนด กฎหมาย หรอืกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
ประเมนิความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 
รวมทัง้เสนอแนวทางในการแกไ้ขกระบวนการนัน้ๆ ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รษิทั
ฯ มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

 
 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
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4. รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

- ไม่มี      
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