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สว่นที  

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริ ษัท เ มือง ไทย  แคปปิตอล  จํากัด  (มหาชน )  และบริ ษัทย่อย  ( “บริ ษัทฯ ” )  ก่ อตัง โดย 

นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ และนางดาวนภา เพชรอาํไพ ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม  ปัจจุบนั บริษัทฯ จดัเป็นผู้

ใหบ้ริการทางการเงินทีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank Financial Institution) ดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการสินเชือ

ทะเบียนรถดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่

ลูกคา้รายย่อย (Microfinance) เป็นหลัก ซึงยานพาหนะทีสามารถนาํมาใช้เป็นประกันไดน้ัน ประกอบดว้ย 

รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถเพือการเกษตร ทีจดทะเบียนกบักรมขนส่งทางบก  และบริษัทฯ ยงั

ขยายการใหบ้ริการสินเชือครอบคลมุไปยงัสินเชือทีใชที้ดินเพือการเกษตรเป็นประกนั และสินเชือนาโนไฟแนนซ ์

เพือตอบสนองตอ่ความตอ้งการสนิเชือของลกูคา้ไดอ้ยา่งทวัถงึมากยิงขนึ  

อยา่งไรก็ตาม ในปี  นี บรษัิทฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของธุรกิจสนิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตใ์หม่ 

ซงึเป็นผลิตภณัฑต์อ่ยอดสาํหรบักลุม่ลกูคา้สนิเชือทะเบียนรถจกัรยานยนตเ์ดิมของบรษัิทฯ ซงึมีจาํนวนลกูคา้กวา่ 

1.7 ลา้นราย ณ สนิปี  คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึมีมติจดัตงับรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท เมืองไทย ลสิซิง จาํกดั เมือ

วนัที 6 กมุภาพนัธ ์2562 ดว้ยทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ จาํนวน  ลา้นบาท  

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ .  ของบรษัิทยอ่ยโดยตรง 

จาํนวน  บรษัิท คือ บรษัิท เมืองไทยลสิซิง อินชวัรนัส ์ โบรกเกอร ์ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้

ประกนัภยั และ บรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั ซงึประกอบธุรกิจเช่าซือ 

ปรชัญาหลกัในการดาํเนินธุรกิจของผูก่้อตังบริษัท คือคุณชูชาติ เพ็ชรอาํไพ และคุณดาวนภา เพชร

อาํไพ คือการเป็นผูใ้หบ้รกิารสนิเชือไมโครไฟแนนซ ์ทีช่วยใหป้ระชาชนทีไม่สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินกูจ้ากสถาบนั

การเงิน สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดด้ว้ยตน้ทนุทางการเงินทีเป็นธรรมและโปร่งใส หลกัปรชัญาดงักล่าวจึงได้

กลายมาเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจบนบรรทดัฐานของหลกัธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสียงที

เหมาะสม  รวมถึงยทุธศาสตรเ์พือการพฒันาอย่างยงัยืนของบรษัิทฯ เพือเป็น “ผูใ้หบ้รกิารสินเชือไมโครไฟแนนซ์

ทีรบัผิดชอบ” อนัหมายถงึการสรา้งผลติภณัฑส์นิเชือไมโครไฟแนนซที์สามารถตอบสนองตอ่การเขา้ถงึบรกิารทาง

การเงิน (Financial Inclusion) ของประเทศดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึงสอดคลอ้งกับ

นโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ปัจจบุนั บรษัิทฯ มุง่เนน้การเติบโตดว้ยการขยายฐานลกูคา้ผ่านการขยายสาขาเพือใหค้รอบคลมุทวัทกุ

พืนทีในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือช่วยพฒันาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนใหง้่ายและสะดวกยิงขึน 

ทงันีบรษัิทฯ เชือมนัว่าการกระจายการเขา้ถึงทางการเงินใหแ้ก่ประชาชน เป็นการช่วยลดความเหลือมลาํทางการ

เงินในประเทศ ซึงเป็นรากฐานสาํคญัของระบบเศรษฐกิจอย่างยงัยืน อย่างไรก็ตาม ณ วนัที  ธันวาคม  
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บรษัิทฯ มีสาขาจาํนวน 4,107 สาขา กระจายอยูท่วัประเทศ (ยกเวน้ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดั

ยะลา) 

ทงันี กลุ่มลกูคา้ของบริษัทฯ เป็นลกูคา้รายย่อยทงัทีมีรายไดป้ระจาํ และไม่ประจาํ และเป็นผูมี้ส่วนได้

เสียทีสาํคญัยิงของบริษัทฯ บรษัิทฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความสมัพนัธที์ดีอย่างยงัยืนกบัลกูคา้ โดยยึด

หลกัปฏิบติัในการใหบ้ริการทีเป็นเลิศแก่ลกูคา้ (Service Excellence Policy) ดงัสโลแกนของบริษัทฯ “บริการ

ใกลชิ้ด ดุจญาติมิตรทีรูใ้จ” นอกจากนัน บริษัทฯ ยังมุ่งมันพัฒนาและยกระดับการใหบ้ริการอย่างเป็นธรรม 

(Market Conduct) แก่ลกูคา้ของทงัอตุสาหกรรมใหเ้กิดความเป็นธรรมและโปรง่ใสอยา่งแทจ้รงิ ดว้ยเหตนีุ บรษัิท

ฯ จึงไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้มาใชบ้ริการสินเชือของบริษัทฯ และเติบโตอย่างขึนอย่างต่อเนือง ปัจจุบนั 

บรษัิทฯ มีลกูคา้จาํนวนกวา่ 1.7 ลา้นราย จากหลากหลายกลุม่อาชีพ 

1.1 วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายการประกอบธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

เราจะดาํรงความเป็นผูน้าํอบัดบั  ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ ์

พนัธกิจ (Mission) 

1. บรษัิทฯ จะขยายพืนทีการใหบ้รกิารลกูคา้ใหค้รอบคลมุทกุภมิูภาคของประเทศ โดยเปิด

ดาํเนินการในรูปแบบสาขาใหญ่ สาขายอ่ย และศนูยบ์รกิารโดยในปี  จะตอ้งมีจาํนวน

สาขา ,  สาขา 

2. บรษัิทฯ จะตอ้งมีสว่นแบง่การตลาดมากเป็นอนัดบั  ในแต่ละพืนทีทีเปิดดาํเนินการ และฐาน

ลกูคา้ของบรษัิทฯ จะตอ้งเพิมขนึทกุปีอยา่งนอ้ยปีละ  เปอรเ์ซ็นต ์

3. บรษัิทฯ จะตอ้งมียอดปลอ่ยสนิเชือเฉลียตอ่จาํนวนพนกังานสงูทีสดุในธุรกิจเดียวกนั 

4. บรษัิทฯ จะใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลและการบรหิารหนี โดยใช ้MTC Model เป็น

เครอืงมือในการดาํเนินงาน 

5. บรษัิทฯ จะใหบ้รกิารทีเป็นเลศิ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ 

 

1.2 การเปลียนแปลงและพฒันาการทีสาํคญั 

พฒันาการทีสาํคญัของบรษัิทฯ ในช่วงระยะเวลาทีผา่นมา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

ปี  

 เรมิประกอบธุรกิจเช่าซือรถจกัรยานยนตใ์หมแ่ละมือสองในนาม “บรษัิท ดี.เอส. ลิสซิง จาํกดั” 

ปี 2539 

 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือไปยงัภาคกลาง โดยเรมิจากการเปิดสาขาทีจงัหวดัลพบรุเีป็นจงัหวดั
แรก 
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ปี  

 เรมิใหบ้รกิารสนิเชือจาํนาํทะเบียนรถจกัรยานยนต ์

ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 เรมิใหบ้รกิารสนิเชือทะเบียนรถเพือการเกษตร 

 เปลียนชือบรษัิทจาก “บรษัิท ดี.เอส. ลสิซิง จาํกดั” เป็น “บรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั” 

 ยกเลิกการประกอบธุรกิจเช่าซือรถจกัรยานยนต ์

ปี  
 เรมิใหบ้รกิารสนิเชือจาํนาํทะเบียนรถยนต ์
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสินเชือ 

 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือไปยงัภาคตะวนัออก โดยเรมิจากการเปิดสาขาทีจงัหวดัชลบรุีเป็น
จงัหวดัแรก 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,000,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชในการขยายสนิเชือ 

 เรมิประกอบธุรกิจสนิเชือสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยไดร้บั
อนญุาตจากกระทรวงการคลงัเมือวนัที  สงิหาคม 2549 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้การขยายสนิเชือ 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,000,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเรมิจากการเปิดสาขาทีจงัหวดั
ขอนแก่นเป็นจงัหวดัแรก 
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 ยา้ยสาํนกังานใหญ่จากอาคารเลขที  ซอยจรญัสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร มาอยู ่ณ อาคารเลขที /  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 

 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,000,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชในการขยายสนิเชือ 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  ลา้นบาท เป็น  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,500,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 
ปี  
 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุซือหุน้ของบรษัิท เมืองไทยลิสซิง อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั ซงึประกอบ
ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัจากผูถื้อหุน้เดิม จาํนวน ,  หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

.  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือใหบ้รกิารเสรมิแก่ลกูคา้
ทีมาใชบ้รกิารสินเชือของบรษัิทฯ 

 เดือนกรกฎาคม  เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม  
ลา้นบาท เป็น ,  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ,700,  หุน้ มลูคา่ทีตรา
ไวหุ้น้ละ  บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 เดือนพฤศจิกายน  เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียน ,  
ลา้นบาท เป็น ,  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน ,  หุน้ มลูคา่ทีตราไว้
หุน้ละ  บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 บรษัิทฯ ซือและรบัโอนลกูหนีเงินใหส้นิเชือจากผูถื้อหุน้ใหญ่มลูคา่ .  ลา้นบาท ในราคา
ตามมลูคา่คงเหลือของลกูหนี 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม ,  ลา้นบาท เป็น ,  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,600,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 

 เปิดดาํเนินการศนูยป์ระมลูรถแห่งแรกและแหง่ที  ทีจงัหวดัพิษณโุลก และจงัหวดัอยธุยา เพือ
เป็นศนูยก์ลางในการจดัประมลูรถทีสาขาตา่งๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตก 
ปี  
 เพิมทนุจดทะเบียน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม ,  ลา้นบาท เป็น ,  ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน ,150,  หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  บาท เสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพือนาํเงินไปใชใ้นการขยายสนิเชือ 
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ปี  
 เปิดดาํเนินการศนูยป์ระมลูรถแห่งที  ทีจงัหวดัชลบรุ ีเพือเป็นศนูยก์ลางในการจดัประมลูรถที
สาขาตา่งๆ ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัออก โดยเรมิการประมลูครงัแรกเมือวนัที  
กมุภาพนัธ ์  

 เปิดดาํเนินการศนูยป์ระมลูรถแห่งที  ทีจงัหวดัขอนแก่น เพือเป็นศนูยก์ลางในการจดัประมลู
รถทีสาขาตา่งๆ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเรมิการประมลูครงัแรกเมือวนัที  
มีนาคม  

 ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน  ไดมี้มติอนมุติัใหบ้รษัิทฯ 
ดาํเนินการดงันี 

- แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดั 

- เปลียนแปลงมลูคา่ทีตราไวจ้ากหุน้ละ  บาท เป็น  บาท 

- เพิมทนุจดทะเบียนจาํนวน  ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม ,  ลา้นบาท เป็น 
2,  ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน  ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ  
บาท ซงึมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี 

(1) หุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน .  ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

(2) หุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน .  ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร  และ
พนกังานของบรษัิทฯ และ/หรอืบรษัิทยอ่ย 

(3) วนัที  พฤศจิกายน  หุน้ของบรษัิทฯไดท้าํการซือขายเป็นครงัแรกในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษัิทฯ มีจาํนวนสาขาทงัสนิ 

 สาขา 
ปี  
 เรมิใหบ้รกิารสนิเชือโฉนดทีดิน 

 เรมิใหบ้รกิารสนิเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย หรอืสนิเชือนาโนไฟแนนซ ์โดยไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัเมือวนัที  พฤษภาคม 
2558 

 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือไปยงัภาคใต ้ โดยเรมิจากการเปิดสาขาทีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเป็น
จงัหวดัแรก 
ปี  
 เปิดสาขาเพือเพิมพืนทีการใหบ้รกิารในแตล่ะภาค ดงันี ภาคเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคกลางสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคใตส้าขา
เพิมขนึ  สาขา รวมเปิดสาขาทงัสนิ  สาขา 
 เพิมช่องทางการจ่ายชาํระเงิน โดยลกูคา้สามารถชาํระผา่นเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส 
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ปี  
 เปิดสาขาเพือเพิมพืนทีการใหบ้รกิารในแตล่ะภาค ดงันี ภาคเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคกลางสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคใตส้าขา
เพิมขนึ  สาขา รวมเปิดสาขาทงัสนิ  สาขา 
 เพิมช่องทางการจ่ายชาํระเงินโดยลกูคา้สามารถชาํระผา่นบิกซี  เทสโก ้โลตสั และแอรเ์พย ์
 เปิดดาํเนินการศนูยป์ระมลูรถแห่งที  ทีจงัหวดันครราชสีมา เพือเป็นศนูยก์ลางในการจดั
ประมลูรถทีสาขาตา่งๆ ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเรมิการประมลูครงัแรกเมือวนัที 

 กรกฎาคม  
ปี  
 เมือวนัที  เมษายน  บรษัิทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลียนชือบรษัิทจาก บรษัิท 
เมืองไทย ลสิซิง จาํกดั (มหาชน) เป็น บรษัิท เมืองไทย เเคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  ตามมติที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  เมือวนัที 0 เมษายน   
 เปิดสาขาเพือเพิมพืนทีการใหบ้รกิารในแตล่ะภาค ดงันี ภาคเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคกลางสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคใตส้าขา
เพิมขนึ  สาขารวมเปิดสาขาทงัสนิ  สาขา 
 เพิมช่องทางการเช็คคา่งวดโดยลกูคา้สามารถเช็คผา่นระบบแอพพลเิคชนัเมืองไทย .  เพือ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้มากขนึ 
 เปิดดาํเนินการศนูยป์ระมลูรถแห่งที  ทีจงัหวดัราชบรุ ีเพือเป็นศนูยก์ลางในการจดัประมลูรถที
สาขาตา่งๆ ในเขตภาคกลางและภาคใต ้ โดยเรมิการประมลูครงัแรกเมือวนัที  เมษายน 
2561 
 บรษัิทฯ ไดร้บัการประเมินโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ในการ
ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยไดร้บั
คะแนนระดบั “ดีเยียม” เป็นปีแรก 
ปี  
 บรษัิทฯ ขออนญุาตประกอบธุรกิจสนิเชือจาํนาํทะเบียนรถภายใตใ้บอนญุาตสินเชือสว่นบคุคล
ภายใตก้ารกาํกบัจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ซงึมีผลบงัคบัใชต้งัแตว่นัที  กมุภาพนัธ ์  
เป็นตน้ไป 

 ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที 26 กมุภาพนัธ ์ 2562 มีมติอนมุติัให้
บรษัิทฯ จดัตงับรษัิทยอ่ย คือบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั ดว้ยทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้
จาํนวน  ลา้นบาท โดยแบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท และ
บรษัิทฯ มีสดัสว่นในการถือหุน้ในบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั จาํนวนรอ้ยละ 99.99 ทงันี
วตัถปุระสงคใ์นการจดัตงับรษัิทยอ่ยดงักลา่ว เพือขยายธุรกิจการปลอ่ยสนิเชือ 

 เปิดสาขาเพือเพิมพืนทีการใหบ้รกิารในแตล่ะภาค ดงันี ภาคเหนือสาขาเพิมขนึ 68 สาขา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสาขาเพิมขนึ  สาขา ภาคกลางสาขาเพิมขนึ 434 สาขา ภาคใตส้าขา
เพิมขนึ 98 สาขารวมเปิดสาขาทงัสนิ 828 สาขา 
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 เพิมช่องทางการชาํระค่างวดโดยลูกคา้สามารถชาํระค่างวดผ่านแอพพลิเคชัน K-Plus ของ
ธนาคารกสิกรไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการทาํรายการเพืออาํนวยความสะดวกใหก้ับ
ลกูคา้มากขนึ 
 ไดร้บัการรบัรองเขา้รว่มเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจ ริต  ( Thailand’ s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) 
 ไดร้บัรางวัล Board of the Year Awards ประจาํปี 1 ซึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึงมอบใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทีมีการกาํกบัดแูล
กิจการทีดี 
 ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น “หุน้ยงัยืน” ประจาํปี  จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และไดร้บัการเขา้รว่มคาํนวณในดชันีหุน้ยงัยืน SETTHSI 
 บริษัทฯ ไดร้ับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการ
ประเ มิน  Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยได้รับ
คะแนนระดบั “ดีเยียม” เป็นปีที  ติดตอ่กนั 

 

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษัิท 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุม่บรษัิท ณ วนัที  ธนัวาคม  เป็นดงัตอ่ไปนี 

 
 

นโยบายการดาํเนินงานของกลุม่บรษัิท 

1. บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“MTC”) 

MTC ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารสินเชือทะเบียนรถดว้ยใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือ

ส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลกูคา้รายย่อย (Microfinance) 

เ ป็นหลัก  นอกจากนี  ยังให้บริการสินเชือโดยมีโฉนดทีดินเป็นประกัน  และสินเชือ 

นาโนไฟแนนซใ์หแ้ก่ลกูคา้รายย่อยทีเป็นบคุคลธรรมดาทวัไปผ่านสาขาของ MTC ทีกระจาย

อยู่ทวัทุกภูมิภาคของประเทศ ดว้ยการบริหารแบบการกระจายอาํนาจ (decentralization)  

สู่สาขาซึงแบ่งเป็น สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ โดยสาขาใหญ่จะอยู่ภายใต ้

99.99%  99.99% 
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การดูแลของผูจ้ัดการเขต ซึงจะขึนตรงกับฝ่ายกิจการสาขา โดยแต่ละสาขาใหญ่มีหนา้ที

บรหิาร  สาขายอ่ย และ  ศนูยบ์รกิาร  

 

การบรหิารจดัการสาขาแบบกระจายอาํนาจของ MTC 

 
 

เนืองจากธุรกิจการใหบ้รกิารทางการเงินแก่ลกูคา้รายย่อยของบรษัิทฯ ยงัคงเนน้การใชม้นษุย

สัมพันธ์ (Human Relations) เป็นสาํคัญ จึงสะทอ้นมายังโครงสรา้งการบริหารแบบการ

กระจายอาํนาจ (Decentralization) เพือการเขา้ถงึและรกัษาฐานลกูคา้รายยอ่ย  

MTC จงึมุง่เนน้กลยทุธด์า้นการบรหิารดงัตอ่ไปนี 

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง เพือให้ผู้บริหาร

ระดบักลาง สามารถดแูลพนกังานใตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เพือบรรลเุปา้หมายของบรษัิท และเพือรกัษาระดบัความสามารถทางการแข่งขนั 

- การเสริมสรา้งระบบตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ เพือสรา้งความเชือมนัใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียอืน  

- การเสริมสรา้งความมนัคงและความปลอดภยัโดยเฉพาะดา้นการบริหารการเงิน และ

การจดัการขอ้มลูดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  

2. บรษัิท เมืองไทยลสิซิง อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั (“MTLI”) 

MTLI จดทะเบียนจดัตงับรษัิทเมือวนัที 4 กมุภาพนัธ ์2554 โดยมีทนุทีออกและเรยีก

ชาํระแลว้จาํนวน 2 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 20,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท ปัจจบุนั บริษัทฯ ถือหุน้ใน MTLI จาํนวน 19,998 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด  

ฝ่ายกิจการสาขา

ผูจ้ดัการเขต

สาขาใหญ่

10 สาขายอ่ย 10 ศนูยบ์รกิาร
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MTLI ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภัย ไดแ้ก่ พรบ. รถจักรยานยนตแ์ละ

รถยนต ์และประกนัอบุติัเหตสุ่วนบุคคล โดยไดร้บัใบอนญุาตเป็นนายหนา้ประกันวินาศภัย 

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับและ

สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เมือวนัที 4 พฤษภาคม 2554 

3. บรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั (“MTLS”) 

MTLS จดทะเบียนจดัตงับรษัิทเมือวนัที 1 มีนาคม  โดยมีทนุทีออกและเรยีก

ชาํระแลว้จาํนวน  ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 

100 บาท ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน MTLS จาํนวน 199,997 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .  

ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

MTLS ประกอบธุรกิจสนิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตผ์า่นสาขาของ MTC ซงึเรมิ

ดาํเนินธุรกิจตงัแตเ่ดือนพฤษภาคม   
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

.  โครงสรา้งรายไดข้องกลุม่บรษัิทฯ  

ประเภทของรายได  ้
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิารสินเชือ 

      

- สินเชือทะเบียนรถและทีดิน 9,603.50 75.69 8,096.29 77.73 6,116.56 81.87 
- สินเชือสว่นบคุคล 2,270.96 17.90 1,448.02 13.90 678.36 9.08 
- สินเชือเช่าซอื 5.23 0.04 - - - - 
รวมรายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิารสินเชือ 

11,879.69 93.63 9,544.31 91.63 6,794.92 90.95 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร ) 723.22 5.70 796.38 7.64 642.03 8.59 
รายไดอื้น ) 85.02 0.67 75.77 0.73 34.04 0.46 
รวมรายไดท้งัหมด 12,687.93  100.00 10,416.46 100.00 7,470.99 100.00 

 

หมายเหต ุ : ) รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร ประกอบดว้ย คา่ปรบัและคา่ติดตามทวงถาม คา่นายหนา้จากการขายประกนัของ MTLI   

2) รายไดอื้น ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิารขอ้มลูแก่บรษัิทประกนั, กาํไรจากการขายทรพัยสิ์น, คา่เสียหายจากการยึดรถ เป็นตน้ 

2.2 ลกัษณะและบรกิารของบรษัิทฯ 

ในปี  เมืองไทยแคปปิตอลไดข้ยายผลิตภัณฑส์ินเชือใหม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้

เดิมของบรษัิทฯ ไปสูผ่ลติภณัฑส์นิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตใ์หม่ ซงึคาดว่าผลติภณัฑส์ินเชือใหม่ดงักลา่วจะ

เป็นปัจจยัสนบัสนนุการขยายตวัและเติบโตของสินเชือคงคา้งของบริษัทฯ ในอนาคต ดงันนั ผลิตภณัฑท์าง

การเงินสาํหรบัลกูคา้รายย่อยในปัจจุบนัของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น  ผลิตภณัฑส์ินเชือหลกั และ  

บรกิารเสรมิ ดงัตอ่ไปนี 

2.2.1 ธุรกิจใหบ้รกิารสินเชือทะเบียนรถ 

บริษัทฯ ใหบ้ริการสินเชือทะเบียนรถแก่ลกูคา้รายย่อยทวัไป ดว้ยใบอนญุาตประกอบธุรกิจ

สินเชือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึงใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือ

ส่วนบุคคลดังกล่าวอนุญาตให้สามารถเรียกเก็บดอกเบียได้ไม่เกินอัตรารอ้ยละ  ต่อปี โดยมี

ยานพาหนะประเภทต่างๆ เป็นประกัน ประกอบดว้ยรถจักรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถเพือ

การเกษตร ทีจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกและเป็นกรรมสิทธิของผู้ขอสินเชือมาไม่น้อยกว่า

ระยะเวลาทีบริษัทฯ กาํหนด ทงันี ลกูคา้ทีมาขอสินเชือจะตอ้งส่งมอบสมดุคู่มือจดทะเบียนรถตวัจริง

ใหแ้ก่บริษัทฯ เพือเป็นประกนั โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในสมดุคู่มือจดทะเบียนรถใหแ้ก่

บริษัทฯ รวมทงัลงนามในแบบคาํขอโอนและรบัโอน แบบบนัทึกขอ้ตกลงใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการจดัการ

ทรพัยส์ินทีเป็นประกนั และหนงัสือมอบอาํนาจของกรมขนส่งทางบก ทงันี ลกูคา้จะยงัคงเป็นเจา้ของ

กรรมสทิธิในรถทีนาํมาเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชือ และสามารถนาํรถกลบัไปใชง้านไดต้ามปกติ 
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ในกรณีทีลกูคา้ผิดนัดชาํระหนีแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะสงวนสิทธิในการยึดหลกัประกัน โดย

บรษัิทฯ จะสง่หนงัสือบอกเลิกสญัญาเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรบัไปยงัผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั หากผูกู้ ้

หรือผูค้าํประกนัไม่มาติดต่อขอซือรถคืนภายในระยะเวลาทีกาํหนด บรษัิทฯ สามารถดาํเนินการขายรถ

ทีเป็นหลกัประกนัผา่นศนูยป์ระมลูรถของบรษัิทฯ 

2.2.2 ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชือทีมีโฉนดทีดินและอาคารชดุเป็นหลกัประกนั 

บรษัิทฯ ใหบ้รกิารสินเชือทีมีโฉนดทีดินและอาคารชดุเป็นประกนั ลกูคา้ทีมาขอสินเชือจะตอ้ง

ส่งมอบโฉนดทีดินตวัจริงใหแ้ก่บริษัทฯ เพือใชเ้ป็นประกนั ทงันี บริษัทฯ เพิมทางเลือกใหแ้ก่ลกูคา้ ใน

การจดจาํนองทีดินหากลกูคา้ตอ้งการวงเงินสินเชือสงู ทงันีอตัราดอกเบียของสินเชือทีมีโฉนดทีดินเป็น

ประกนัมีอตัราดอกเบียไมเ่กินรอ้ยละ  ตอ่ปี 

2.2.3 ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชือสว่นบคุคล 

บริษัทฯ ใหบ้ริการสินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินเชือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตังแต่วันที  สิงหาคม  แก่

ลกูคา้ทีมีประวติัการผ่อนชาํระสินเชือทะเบียนรถกับบริษัทฯ มาก่อน และมีประวติัการผ่อนชาํระทีดี

เท่านนั เนืองจากเป็นการใหส้ินเชือโดยไม่มีหลกัประกนั ซึงใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือสว่นบคุคล

ดงักลา่วอนญุาตใหส้ามารถเรยีกเก็บดอกเบียไดไ้มเ่กินอตัรารอ้ยละ  ตอ่ปี  
 

2.2.4 ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชือนาโนไฟแนนซ ์

บริษัทฯ ใหบ้ริการสินเชือนาโนไฟแนนซ  ์(Nano Finance) ดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกับของธนาคารแห่งประเทศไทยตงัแต่วนัที  

พฤษภาคม  ซงึใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพดงักลา่วอนญุาต

ใหส้ามารถเรียกเก็บดอกเบียไดไ้มเ่กินอตัรารอ้ยละ  ต่อปี และเป็นสนิเชือแบบไม่มีหลกัประกนั โดยมี

วตัถปุระสงคก์ารใหส้ินเชือเพือการประกอบอาชีพใหแ้ก่ลกูคา้ทีมีประวติัการผ่อนชาํระสินเชือทะเบียน

รถกบับรษัิทฯ มาก่อน และมีประวติัการผอ่นชาํระทีดีเทา่นนั  

2.2.5 ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนต ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตภ์ายใตบ้ริษัท เมืองไทยลิสซิง 

จาํกดั (“MTLS”) ซงึจดทะเบียนจดัตงับรษัิทจาํกดัเมือวนัที  เมษายน  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

เรียกชาํระแลว้จาํนวน  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน ,  หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ  

บาท ปัจจบุนั บรษัิทฯ ถือหุน้ใน MTLS จาํนวน ,  หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .  ของจาํนวน

หุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด MTLS ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสินเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตใ์หม่แก่ลกูคา้

สินเชือทะเบียนรถของบริษัทฯ ทีมีประวติัการชาํระทีดีและมีความตอ้งการจะซือรถจกัรยานยนตใ์หม่

ดว้ยการเช่าซือผา่นสาขาของบรษัิทฯ 
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ยอดลกูหนีคงเหลือแยกตามประเภทของการใหส้นิเชือ 

ประเภทการใหส้นิเช ือ   ธันวาคม   ธันวาคม   ธันวาคม  
ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 

สินเช ือทะเบยีนรถ 42,946.45 71.17 34,275.77 71.34 26,844.14 75.36 
สินเช ืออนืๆ  17,306.45 28.69 13,771.70 28.66 8,778.43 24.64 
สินเช ือเช ่าซอื  84.79 0.14 - - - - 
รวม 60,337.69 100.00 48,047.47 100.00 35,622.57 100.00 
ลูกหนีคงเหลือเฉลียต่อสาขา 14.69  14.65  14.69  

 

2.2.6 ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยัภายใตบ้ริษัท เมืองไทยลิสซิง อินชวัรนัส ์โบ

รกเกอร ์จาํกัด (“MTLI”)  ซึงจดทะเบียนจัดตงับริษัทจาํกัดเมือวนัที  กุมภาพนัธ์  โดยมีทุนจด

ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน  ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน ,  หุน้ มลูค่าทีตราไว้

หุน้ละ  บาท ปัจจุบนั บริษัทฯ ถือหุน้ใน MTLI จาํนวน ,  หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  

ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด 

MTLI ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกันวินาศภัย ไดแ้ก่ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต ์และรถยนต ์

(Compulsory Third Party Insurance: CTP) และประกนัอบุติัเหตสุว่นบคุคล โดยไดร้บัใบอนญุาตเป็น

นายหน้าประกันวินาศภัย  ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ .ศ .  จากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม  

ปัจจุบนักรมธรรมป์ระกันวินาศภัยที MTLI เป็นนายหนา้ในการจาํหน่าย ไดแ้ก่ กรมธรรมป์ระกันภัย

คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถสาํหรบัรถจักรยานยนต  ์(พ.ร.บ. รถจักรยานยนต)์ กรมธรรมค์ุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถยนต์ (พ.ร.บ. รถยนต์) กรมธรรม์ประกันภัยรถหาย และกรมธรรม์

ประกนัภยัอบุติัเหตสุว่นบคุคล ซึงในการขายประกนันนั MTLI จะดาํเนินการผ่านสาขาและศนูยบ์รกิาร

ของบริษัทฯ เท่านัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหพ้นักงานตาํแหน่งทีกาํหนด ซึงปัจจุบันประกอบดว้ย 

หวัหนา้หน่วยบญัชี หวัหนา้หน่วยวิเคระห ์และหวัหนา้หน่วยเรง่รดัหนีสิน ตอ้งผ่านการทดสอบการเป็น

นายหน้าประกันภัย  โดยในแต่ละสาขาจะสามารถให้บริการขายและออกกรมธรรม์ พ .ร .บ .

รถจกัรยานยนต ์พ.ร.บ. รถยนต ์และกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบุคคล ใหแ้ก่ลกูคา้ผูข้อสินเชือ

ของแตล่ะสาขา เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ 

MTLI ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นคา่นายหนา้และคา่บรกิารจากบรษัิทประกนัวินาศภยัตามอตัราทีกาํหนด  

กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทฯ 

กลุม่ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ เป็นประชาชนทีไม่สามารถเขา้ถงึแหลง่เงินทนุหรือแหลง่เงินกูจ้าก

ธนาคารพาณิชยท์วัไปได ้อนัเนืองมาจากไม่มีขอ้มลูหรือหลกัฐานแสดงฐานะการเงินหรือรายได ้ซงึเป็น

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดงันนั หลกัการพิจารณาการปล่อยสินเชือไมโครไฟแนนซข์องบริษัทฯ 
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จึงมิได้คาํนึงถึงหลักฐานแสดงรายได้ หรือข้อมูลแสดงฐานะทางเครดิตของลูกค้าเป็นสาํคัญ แต่

พิจารณาถึงทรพัยส์ินทีเป็นประกันแทน ทังนี กลุ่มลูกคา้ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มทีมีความอ่อนไหวต่อ

เศรษฐกิจมหภาค นโยบายการสนบัสนนุจากภาครฐั และภยัธรรมชาติ 

จากการดาํเนินธุรกิจมาเกือบ  ทศวรรษ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีความเขา้ใจในความตอ้งการใช้

เงิน วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน พฤติกรรมการใชแ้ละการชาํระเงิน รวมถึงปัจจยัซึงส่งผลต่อความพึง

พอใจของลกูคา้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีแนวการปฏิบติัต่อลกูคา้ “ดจุญาติมิตรทีรูใ้จ” โดยมีลกูคา้เป็น

ศนูยก์ลาง และมุง่เนน้การใหบ้รกิารทีเป็นเลศิอยา่งทวัถงึและเทา่เทียม 

นโยบายดา้นราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดอัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยพิจารณาจาก

แนวโนม้อัตราดอกเบียของตลาดเงินและภาวะการแข่งขันของตลาด โดยจะตอ้งไม่เกินกว่าอัตราที

กฎหมายกาํหดนอกจากนี บรษัิทฯ ยงัคาํนึงถงึตน้ทนุเงินทนุและตน้ทนุดาํเนินงานดว้ย ทงันี บรษัิทฯ จะ

กาํหนดอตัราดอกเบียและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ใหต้าํกว่าตน้ทนุเงินทนุและตน้ทนุการดาํเนินงานของ

บรษัิทฯ และเนน้การดาํเนินธุรกิจแบบยงัยืน 

เครอืข่ายการใหบ้รกิาร 

บริษัทฯ ใหบ้ริการสินเชือไมโครไฟแนนซแ์ก่ลกูคา้รายย่อยผ่านสาขาของบริษัทฯ ซึงกระจาย

อยู่ทวัประเทศ โดยมีรูปแบบสาขา  แบบคือ สาขาใหญ่ (Full Branch) สาขาย่อย (Sub Branch) และ

ศนูยบ์รกิาร (Service Center) 

 

สามารถดู ร าย ชือและสถาน ทีตั ง สาขาการ ให้บ ริ ก า ร ได้ ที เ ว็ บ ไซต์ขอ งบริ ษั ทฯ

http: / /www.muangthaicap.com และ  แอพพลิ เคชัน  เ มืองไทย  แคปปิตอล  4.0 ทังสําหรับ

ระบบปฏิบติัการ iOS และ Android ในสว่นของ “คน้หาสาขา” หรอื “ติดตอ่เรา” 
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การรบัชาํระคา่งวดจากลกูคา้ 

ปัจจบุนั บรษัิทฯ เปิดช่องทางใหล้กูคา้สามารถชาํระคา่งวดไดส้ะดวก ง่ายดายยิงขนึ ถงึ  ช่องทาง 

ประกอบดว้ย 

1.ชาํระคา่งวดผา่นสาํนกังานใหญ่ และสาขาของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มีจาํนวนสาขา 4,107 สาขา กระจายอยูท่วัทกุภมิูภาคของประเทศไทย ซงึลกูคา้

สามารถเขา้ไปชาํระคา่งวดเป็นเงินสดไดที้สาขาทีลกูคา้ขอสนิเชือ หรอืตา่งสาขาได ้

2.ชาํระโดยการสง่ธนาณติั 

ลกูคา้สามารถชาํระคา่งวดทางธนาณติัทางธนาคาร หรอืทีทาํการไปรษณียส์าขาใดก็ได ้ 

3.ชาํระโดยการโอนเขา้บญัชีของบรษัิทฯ 

ลกูคา้สามารถชาํระค่างวดโดยโอนเงินเขา้บญัชีของบริษัทฯ โดยลกูคา้จะตอ้งโอนเงิน

เขา้บัญชีของสาขาใหญ่หรือสาํนักงานใหญ่เท่านัน และเมือทาํการโอนเงินเรียบรอ้ยแลว้ 

ลกูคา้จะตอ้งโทรศพัทแ์จง้ใหพ้นกังานประจาํสาขาทราบเพือยืนยนัการชาํระคา่งวด 

4.ชาํระผา่นตวัแทนรบัชาํระเงิน 

เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ทีไม่สามารถชาํระเงินในช่วงเวลาทาํการของบรษัิท

ฯ ไดท้นั บริษัทฯ จึงไดเ้พิมช่องทางการชาํระเงินผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ซึงมีอยู่ทวัไป รวมถึง

สาขาของรา้นสะดวกซือ 7-11, บกิซี , เทสโก ้โลตสั และแอรเ์พย ์

5.ชาํระผา่นระบบ K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

2.3.1. อตุสาหกรรมสนิเชือทะเบียนรถและสนิเชือสว่นบคุคล 
สินเชือจาํนาํทะเบียนรถซึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นัน จัดเป็นสินเชือในกลุ่มสินเชือภาค

ครวัเรือนทีมีอตัราการเติบโตเฉลียในช่วงปี 2558-2561 เท่ากับรอ้ยละ 4.77 ต่อปี สงูกว่าอตัราการ
เติบโตเฉลียของรายจ่ายเพือการอปุโภคบรโิภคขนัสดุทา้ยของเอกชน ในช่วงปี 2558-2561 ซงึเท่ากบั
รอ้ยละ 4.28 ต่อปี โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกั คือ การเติบโตของการอปุโภคบริโภคภาคครวัเรือน ซึง
เพิมขึนจากจาํนวน 7,012 พันลา้นบาท ในปี 2558 เป็นจาํนวน 7,952 พันลา้นบาท ในปี 2561 
อย่างไรก็ตาม ยอดคงคา้งหนีครวัเรือนคงทยอยปรบัเพิมขึนอย่างต่อเนืองจากสินเชือเพือทีอยู่อาศยั
และสินเชือเพืออปุโภคและบริโภค โดยมีธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นเสาหลกั
ในการปลอ่ยสนิเชือภาคครวัเรอืน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 2561 2560 2559 2558 
สินเชือภาคครวัเรอืน 12,829,199 12,101,463 11,583,911 11,154,430 
อตัราการเติบโตเฉลีย 4.77% 

 

รายจ่ายเพือการอปุโภคบรโิภคขนัสดุทา้ยของ
เอกชน 

7,952,384 7,592,366 7,251,011 7,011,869 

อตัราการเติบโตเฉลีย 4.28% 
ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ภาพรวมธุรกิจและแนวโนม้จากมมุมองของผูป้ระกอบการ  

 
เรอืงเดน่ในแตล่ะภมิูภาคไตรมาสที  ปี  
ภาคเหนือ 
ภ า ค ก า ร ท ่อ ง เ ที ย ว ช ะ ล อ ต ัว จ า ก น ัก ท ่อ ง เ ที ย ว ต ่า ง ช า ติ โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ชาวจีน สว่นนกัทอ่งเทียวไทยลดลง ขณะทีมาตรการกระตุน้การทอ่งเทียว ในช่วงปลายปีมีผลคอ่นขา้ง
นอ้ย และตลาดประชมุสมัมนาของภาครฐัชะลอลง 

ภาวะธุรกิจภาคเหนือในไตรมาสที  ปี  ทรงตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจใน
ภาคการคา้ทรงตวัตามยอดขาย สินคา้อปุโภคบริโภคทีขยายตวัจากมาตรการ ชิมชอ้ปใช ้เป็นสาํคญั 
ขณะทียอดขายกลุ่มยานยนต์หดตัวจากกําลัง ซือทียังไม่ เข้มแข็ง  สําหรับธุ ร กิจการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมทรงตัว จากภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการคา้ ระหว่าง
สหรฐัฯ และจีน และเงินบาททีแข็งคา่ ขณะทีธุรกิจใน ภาคการทอ่งเทียวขยายตวัชะลอลงจากไตรมาส
ก่อนตาม  การชะลอตัวของนักท่องเทียวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน  สําหรับธุรกิจในภาค
อสงัหารมิทรพัยย์งัคงหดตวัตอ่เนือง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคการคา้ทรงตวัจากยอดจาํหน่าย สินคา้ในชีวิตประจาํวนัทีขยายตวั จากมาตรการของรฐั 

ขณะทียอดจาํหน่าย ยานยนตห์ดตวัจากกาํลงัซือทีลดลงและ สถาบนัการเงินเขม้งวดในการปล่อย 
สนิเชือ 

ภาวะธุรกิจภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในไตรมาสที  ปี  หดตวัเลก็นอ้ยจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามการผลิตเพือส่งออกและการบริโภคในประเทศจากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวั ต่อเนือง 
และภาคอสงัหาริมทรพัยจ์ากกาํลังซือทีลดลงและ มาตรการ LTV สาํหรบัภาคการคา้ทรงตัว โดย
สินคา้อปุโภค บริโภคขยายตวัเล็กนอ้ย ขณะทีธุรกิจจาํหน่ายยานยนตห์ดตวั สาํหรบัภาคบริการทรง
ตวัตามธุรกิจโรงแรมเป็นสาํคญั 

ภาคกลาง 
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ผลประกอบการและความเชือมนัทีลดลงสรา้งแรงกดดนัต่อการลงทนุและการจา้งงาน โดย
ภาคธุรกิจไม่ค่อยมีการลงทุนขนาดใหญ่ แต่การลงทุนใน Automation มีแนวโน้มเพิมขึน ขณะที
รูปแบบการจา้งงานเรมิเปลียนไปเป็น แบบชวัคราวมากขนึ 

ภาวะธุรกิจภาคกลางในไตรมาสที  ปี  หดตวัเล็กนอ้ย เทียบกับระยะเดียวกนัปีก่อน 
จากกิจกรรมในภาคการผลิต ภาคอสังหาริมทรัพย  ์และก่อสรา้งทีหดตัวขณะที ภาคการคา้ การ
ท่องเทียวและบรกิารขยายตวัชะลอลง ทงันี ผลประกอบการทีแย่ลงและความเชือมนัทีอยู่ในระดบัตาํ 
ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อการลงทนุรวมถึงการจา้งงานดว้ย โดยหลายธุรกิจมีนโยบายไม่เพิมการจา้งงาน
และเปลียนไป จา้งงานแบบชัวคราวมากขึน เนืองจากช่วยลดตน้ทุนและ เพิมความยืดหยุ่นในการ
บรหิารจาํนวนพนกังาน 

ภาคใต ้
แมน้กัท่องเทียวจีนเริมกลบัมาขยายตวั จากการเปิดเสน้ทางบินใหม่มายงัภเูก็ต แต่ภาพรวม

การทอ่งเทียวยงัคงหดตวั 
ภาวะธุรกิจภาคใตใ้นไตรมาสที  ปี  หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามการหดตวัที

เพิมขึนในภาคการผลติซงึไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจคู่คา้ทีชะลอตวั ภาคการทอ่งเทียวยงัคงหดตวั
จากจาํนวนนกัท่องเทียวมาเลเซียทีลดลงจากฐานสงูปีก่อน เช่นเดียวกบัภาคอสงัหาริมทรพัยห์ดตวั
เล็กน้อยจากภาระหนีทีเพิมขึนและความระมัดระวังในการพิจารณาสินเชือในตลาดทีอยู่อาศัย
ระดบักลาง-ลา่ง อยา่งไรก็ดี ภาคการคา้ยงัคงขยายตวัไดบ้า้งจากมาตรการภาครฐัเป็นหลกั 
แนวโนม้ในไตรมาสที 1 ปี 2563 

ภาคเหนือ 
แนวโนม้ภาวะธุรกิจในไตรมาสที  ปี  คาดว่าหดตวัเล็กนอ้ย จากระยะเดียวกนัปีก่อน 

โดยธุรกิจในภาคการคา้คาดวา่ จะหดตวัหลงัจากมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายตา่ง ๆ ของภาครฐัสนิสดุ
ลง ประกอบกับยอดขายกลุ่มยานยนตมี์ทิศทางหดตวั ต่อเนืองตามกาํลงัซือของประชาชนทีลดลง 
สาํหรบัธุรกิจผลิตเพือส่งออกคาดว่าหดตวัเล็กนอ้ยจากภาวะเศรษฐกิจคู่คา้ชะลอตวั ส่วนธุรกิจผลิต
สินคา้เกษตรแปรรูปมีปัจจยัเสียงจาก ภยัแลง้ทีคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึน อย่างไรก็ดี อตุสาหกรรม 
อิเลก็ทรอนิกสบ์างแห่งเรมิเหน็สญัญาณดีขึนจากยอดคาํสงัผลติสินคา้ตวัอยา่งสาํหรบัผลิตภณัฑใ์หม่ 
สาํหรบัธุรกิจ ท่องเทียวคาดว่าจะซบเซา จากนกัท่องเทียวชาวจีนทีงดเดินทาง จากผลกระทบไขห้วดั
โคโรนา อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจในภาคอสงัหารมิทรพัยย์งัคงหดตวัตอ่เนืองจากกาํลงัซือทีซบเซา 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แนวโนม้ในไตรมาสที  ปี  คาดว่าหดตัวเล็กนอ้ย โดย ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภคแผ่วลงจากกาํลงัซือ ทีไม่เขม้แข็ง ทงักาํลงัซือภาคเกษตรทีไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
อย่างต่อเนืองในหลายฤดูการเพาะปลกู และรายไดก้ารจา้งงานทีปรบัลดลงโดยเฉพาะในภาคการ
ผลิต แมว้่ายงัมีมาตรการของรฐัทีช่วยพยงุยอดขายไดบ้า้ง สาํหรบั ตลาดรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์
คาดว่าหดตวัต่อเนือง จากสถาบนัการเงินยงัมีความเขม้งวดในการปลอ่ยสินเชือ เพราะภาระหนีทีอยู่
ในระดับสูง แนวโนม้การผลิตชะลอตัวตามการ ผลิตเพือการส่งออก จากการชะลอตัวเศรษฐกิจ
ประเทศคูค่า้ ผลกระทบจากสงครามทางการคา้ และผลผลิตเกษตรทีเป็น วตัถดิุบสาํคญัลดลง ขณะที
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การผลิตเครืองดืมมีความเสียง จากความไม่เพียงพอของนาํทีใชใ้นการผลิตหากปัญหาภยัแลง้รุนแรง
กว่าทีคาด ภาคอสงัหาริมทรพัย ์คาดว่าหดตวั ต่อเนืองตามกาํลงัซือทีลดลง สถาบนัการเงินเขม้งวด
สินเชือ และมาตรการ LTV ภาคบริการทรงตวัตามการทรงตวัของ ธุรกิจโรงแรม ดา้นการลงทนุภาค
ก่อสรา้ง คาดว่ายงัคงชะลอ ตวัต่อเนืองจากปัญหาความลา่ชา้ของ พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที
เลือนการพิจารณาออกไป 

ภาคกลาง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประเมินว่าในไตรมาสที  ปี  ธุรกิจมีแนวโนม้หดตวัเล็กนอ้ย

จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตวัต่อเนือง และความเชือมนัทียงัอยู่ในระดบัตาํ 
ซงึคาดว่าจะสง่ผลกระทบไปสู่การลงทนุ ในอนาคตดว้ย โดยปัจจยัทีควรติดตามในระยะต่อไป ไดแ้ก่ 
นโยบายตา่งๆ ของภาครฐัทีจะเขา้มาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และทิศทางของคา่เงินบาททีมีผลตอ่ธุรกิจ
สง่ออกและ การท่องเทียว รวมถึงความลา่ชา้ของกระบวนการ งบประมาณประจาํปี 2563 ทีมีนยัต่อ
บรรยากาศการลงทุน ภาคเอกชน ตลอดจนแนวโนม้การจา้งงานทีมีรูปแบบ เปลียนไปเป็นแบบ
ชัวคราวมากขึน และไดร้บัแรงกดดันจาก การนาํ Automation เขา้มาทดแทนแรงงานคนในหลาย 
อตุสาหกรรมมากขึน ซึงจะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการบรโิภคผ่านความเปราะบางของกาํลงัซือและ
ความมนัคง ทางการเงิน 

ภาคใต ้
แนวโนม้ภาวะธุรกิจในไตรมาสที  ปี  หดตวัเลก็นอ้ย จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากภาค

การผลิตทีคาดว่ายงัคงหดตวัตามภาวะเศรษฐกิจคู่คา้ทีชะลอตวั เช่นเดียวกบั ภาคอสงัหาริมทรพัยมี์
ทิศทางหดตวัเล็กนอ้ยจากกาํลงัซือ ทียงัคงลดลงตามภาวะหนีครวัเรือนทีอยู่ในระดบัสงู ขณะที ภาค
การทอ่งเทียวคาดวา่ทรงตวัใกลเ้คียงกบัปีก่อน จากการขยายตวัของนกัท่องเทียวรสัเซีย และยโุรป สว่ 
นนักท่องเทียวจีนมีแนวโน้มหดตัวเล็กน้อยจาก การประกาศหา้มเดินทางออกนอกประเทศของ
ทางการจีน เพือป้องกันการระบาดของเชือไวรสัโคโรนา ดา้นจาํานวน นักท่องเทียวมาเลเซียลดลง
เลก็นอ้ยจากฐานสงูในปีก่อน อย่างไรก็ดี ภาคการคา้มีปัจจยับวกจากการสง่มอบรถยนต ์รุน่ใหม ่ทงันี
ผูป้ระกอบการมีความเชือมนัลดลงจาก การแข่งขนัรุนแรงขึน และมองว่ามาตรการภาครฐัเป็นเพียง 
การช่วยเหลือระยะสนัสาํหรบัใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนัและ ชาํระหนีเท่านนั ขณะทีกาํลงัซือโดยรวม
ยงัคงซบเซา 

นอกเหนือจากทีกล่าวขา้งตน้แลว้ ปัจจัยหลกัทีสนบัสนนุการเติบโตของธุรกิจการใหบ้ริการ
สินเชือทะเบียนรถของบริษัทฯ คือ การเติบโตของอตุสาหกรรมรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ทงันี จาก
สถิติของกรมการขนส่งทางบกตามตารางดา้นล่าง แสดงใหเ้ห็นว่ารถทีจดทะเบียนสะสมทวัประเทศ
ในช่วงปี 2558 - 2562 มีจาํนวนเพิมขนึอย่างต่อเนืองจาก 36.73 ลา้นคนั ในปี 2558 เป็น 40.71 ลา้น
คนั ในปี 2562 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลียรอ้ยละ 2.61 ต่อปี ซึงเป็นผลมาจากยานพาหนะถือเป็น
สิงจาํเป็นพืนฐานในชีวิตประจาํวนัทีทวีความสาํคญัมากขึนมาโดยตลอด หากพิจารณาประเภทรถที
จดทะเบียนจะเห็นไดว้่าประเภทรถทีมีการจดทะเบียนมากทีสดุ คือ รถจกัรยานยนต ์มีสดัส่วนการจด
ทะเบียนมากกว่ารอ้ยละ  ของจาํนวนรถทีจดทะเบียนสะสมในแต่ละปี ในขณะทีรถยนตมี์สดัส่วน
การจดทะเบียนคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของจาํนวนรถทีจดทะเบียนสะสมในแต่ละปี สาํหรบัปี 
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2562 มีรถทีจดทะเบียนสะสมทวัประเทศเพิมขึนจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี ก่อนจาํนวน 1.16 ลา้น
คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.93 โดยประเภทรถทีมีการจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็น
รถจกัรยานยนตที์มีสดัส่วนรอ้ยละ 52.57 ของจาํนวนรถทีจดทะเบียนสะสม รองลงมาเป็นรถยนตที์มี
สดัส่วนการจดทะเบียนคิดเป็นรอ้ยละ 42.45 ของจาํนวนรถทีจดทะเบียนสะสมจากจาํนวนรถจด
ทะเบียนสะสมทวัประเทศทีมีแนวโนม้การเติบโตทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นว่า
จาํนวนกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีจะสามารถนาํทะเบียนรถจักรยานยนต ์รวมถึงทะเบียนรถยนต ์มาใช้
เป็นหลกัประกนัในการขอสินเชือกบับริษัทฯ มีแนวโนม้เพิมขึนอย่างต่อเนืองทกุปี ดงันนั ผูบ้ริหารจึง
เชือวา่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ จะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งตอ่เนืองในอนาคต 

ตารางแสดงจาํนวนรถจดทะเบียนสะสมทวัประเทศ ในช่วงปี 2558-2562 
(หน่วย:คนั) 2558 2559 2560 2561 2562 

รถจกัรยานยนต ์ 20,497,563 20,475,269 20,695,832 21,077,937 21,403,678 
รถยนต ์ 14,421,267 15,003,774 15,697,443 16,498,485 17,281,445 
รถบรรทกุโดยสารขนาดใหญ่ 1,184,503 1,213,516 1,249,518 1,285,685 1,315,303 
รถเพือการเกษตร 589,784 606,262 625,545 648,294 669,392 
รถประเภทอืนๆ 37,906 39,318 40,425 41,388 42,230 
รวมจาํนวนรถทจีดทะเบยีน  36,731,023 37,338,139 38,308,763 39,551,789 40,712,048 

ทีมา: กลุม่สถิติการขนสง่ กองแผนงาน กรมขนสง่ทางบก 

ในส่วนของอตุสาหกรรมสินเชือส่วนบคุคลนนัก็มีแนวโนม้การเติบโตอย่างต่อเนือง โดยในปี 
2558 - 2562 มูลค่าสินเชือส่วนบุคคลรวมทังระบบของธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการทีมิใช่
ธนาคารพาณิชยเ์พิมขนึจากจาํนวน 318,354 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็นจาํนวน 579,788 ลา้นบาท ใน
ปี 2562 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลียรอ้ยละ 16 ต่อปี การเติบโตดงักลา่วเป็นผลมาจากนโยบายดา้น
สินเชือของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทีพยายามผลักดันสินเชือประเภทนีเนืองจากเป็นสินเชือทีให้
ผลตอบแทนสงู จึงมีการแข่งขนักนัมากขึนดว้ยการออกแคมเปญต่างๆ เพือกระตุน้การเบิกใชส้ินเชือ
สว่นบคุคลลกูคา้ทงัรายเดิมและรายใหมที่มีศกัยภาพ  

กราฟแสดงมลูค่าสนิเชือสว่นบคุคลทงัระบบ ในช่วงปี 2558 -2562 

ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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2.3.2 อตุสาหกรรมเช่าซือรถจกัรยานยนตใ์หม่ 
การดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชือสาํหรบัเช่าซือรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจทีควบคมุสญัญา 

โดยสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา 
เรอืง ใหธุ้รกิจใหเ้ช่าซือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจทีควบคมุสญัญา พ.ศ. 2561 ซงึมีผล
บงัคบัใชแ้ลว้ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2561 ดว้ยวตัถปุระสงคห์ลกัคือเพือคุม้ครองผูบ้รโิภคทีเช่าซือรถ
ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมมากขนึ อยา่งไรก็ตามธุรกิจเช่าซือรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตมิ์ไดถ้กู
กาํหนดใหเ้ป็นธุรกิจทีตอ้งมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจ 

การเติบโตของของอตุสาหกรรมสนิเชือเช่าซือรถจกัรยานยนตน์นั สอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ดงัจะกลา่วไดว้า่ เมือครวัเรอืนมีรายไดเ้พิมขนึ รถจกัรยานยนตน์บัเป็นสนิคา้
อปุโภคทีเป็นทีนิยมโดยเฉพาะในตา่งจงัหวดั ซงึรถจกัรยานยนตที์เป็นทีนิยมในตลาด จะมีราคาเฉลีย
ประมาณ  50,000 บาท และสว่นใหญ่เป็นการเช่าซือ  

2.3.3 การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
  เนืองจากบรษัิทฯ เป็นบรษัิททีมิใช่สถาบนัการเงิน (Nano Finance) ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร

สนิเชือทะเบียนรถและสนิเชือรายยอ่ย คูแ่ข่งในอตุสาหกรรมสว่นใหญ่จงึเป็นผูป้ระกอบการสนิเชือ
ทะเบียนรถทีมีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจสนิเชือสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบั ใบอนญุาตในการ
ประกอบธุรกิจสินเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั จากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
หรอืใบอนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือรายยอ่ยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบั (Pico Finance) จาก
กระทรวงการคลงั ซงึใบอนญุาตดงักลา่วนบัเป็นอปุสรรคในการเขา้สูอ่ตุสาหกรรม (Barrier to 
entry) ทีสาํคญัประเภทหนงึ ซงึผูป้ระกอบการทีมีความสนใจเขา้สูก่ารแข่งขนัในอตุสาหกรรม หรือ
ผูป้ระกอบการทีไดร้บัใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจสนิเชือแลว้นนั จะตอ้งมีความสามารถในการ
รกัษาและดาํรงไวซ้งึมาตรฐานดา้นตา่งๆ เพือใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑก์าํกบั 
            ณ สินเดือนธันวาคม พ.ศ.   สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกิจทีมิใช่สถาบนัการเงิน รายงานยอด
สินเชือคงคา้ง สินเชือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับ (ไม่รวมทีมีทะเบียนรถเป็นประกัน) รวมทังสิน 
235,  ลา้นบาท เทียบกบัยอดสินเชือคงคา้งประเภทเดียวกนั ของบรษัิทฯ จาํนวน 6,104 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.59 ของสดัสว่นการตลาด ยอดสินเชือคงคา้งสินเชือสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบั
ประเภทสินเชือทีมีทะเบียนรถเป็นประกนั รวมทงัสิน ,  ลา้นบาท เทียบกบัยอดสินเชือคงคา้ง
ประเภทเดียวกันของบริษัทฯ จาํนวน ,  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  ของสัดส่วน
การตลาด สินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกับ มีมูลค่ารวม ,  ลา้นบาท 
เทียบกบัยอดสินเชือคงคา้งประเภทเดียวกนัของบรษัิทฯ จาํนวน ,  ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 

.  ของสดัสว่นการตลาด  
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.  นี สืบเนืองจากการทีกระทรวงการคลงัไดก้าํหนดใหธุ้รกิจสินเชือ

ทีมีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นธุรกิจทีตอ้งดาํเนินการภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือส่วน
บคุคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือง กิจการที
ตอ้งขออนญุาตตามขอ้ 5 แหง่ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที 58 (เรือง สินเชือสว่นบคุคลภายใตก้าร
กาํกับ) (ฉบับที ) และมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา ส่งผลให้มี
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ผูป้ระกอบการใหบ้ริการสินเชือทงัรายเก่า และรายใหม่ แสดงความสนใจในการเขา้สู่การแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมมากขึน ซึงผูป้ระกอบการเหล่านี ไดร้วมตวักันในนามสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจ
สินเชือทะเบียนรถเพือรว่มปรกึษาหารือแนวทางในการดาํเนินธุรกิจเพือประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย
รว่มกนัทกุภาคฝ่าย 

นอกจากนี กระทรวงการคลงัไดอ้อกใบอนญุาตประกอบธุรกิจภายใตใ้บอนญุาตสินเชือราย
ย่อยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารกาํกบั ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินเชือจาํนาํทะเบียนรถรายเล็กทีอยู่ในรูป
บรษัิท ซงึเป็นการเพิมช่องทางการเขา้ถึงแหลง่เงินทนุของประชาชนทวัไป (Financial Inclusion) และ
ก่อใหเ้กิดความชดัเจนและโปรง่ใสใจการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบั จึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการเดิม
ทงัผูป้ระกอบการทีเป็นสถาบนัการเงิน และมิใช่สถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบการรายใหม่ รวมทงั
ผูป้ระกอบการใหบ้ริการสินเชือเช่าซือรถจกัรยานยนต ์บริษัทประกนัภยั และผูป้ระกอบธุรกิจบริการ
ดา้นการสือสาร และธุรกิจขายสินคา้อปุโภคบรโิภคอืนๆ หนัมาใหค้วามสนใจทีจะเขา้สู่การแข่งขนัใน
อตุสาหกรรมสนิเชือทะเบียนรถและสนิเชือรายยอ่ยมากยิงขนึ 

 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.  นี ผูป้ระกอบการไดเ้ริมมีการพฒันากลยทุธใ์นการแข่งขนั ซึง
สามารถแจกแจงไดด้งัตอ่ไปนี  

1.การแข่งขนัดว้ยการนาํเสนอผลติภณัฑส์นิเชือทีแตกตา่ง  
 เนืองจากการแข่งขันทีรุนแรงขึน ผูป้ระกอบการใหบ้ริการสินเชือรายย่อย จึงพยายามสรา้ง

ความแตกต่างด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินเชือใหม่  หรือผลิตภัณฑ์สินเ ชือเดิมทีแต่ละ
ผูป้ระกอบการมีความชาํนาญเป็นพิเศษ เพือรกัษาฐานลกูคา้และครอบครองกลุม่ลกูคา้ใหม่ อาทิ การ
ขยบัขยายจากผลิตภัณฑส์ินเชือจาํนาํทะเบียนรถไปยงัสินเชือสาํหรบัธุรกิจขนาดเล็ก สินเชือจาํนาํ
โฉนดทีดิน สินเชือแบบกลุม่ หรือการปลอ่ยสินเชือสว่นบคุคลใหแ้ก่พนกังานเอกชนทีรบัเงินเดือนผ่าน
ธนาคารของตนเอง เป็นตน้ 

2. การแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยี 
ผูป้ระกอบการรายใหม่ ทังทีเป็นสถาบันการเงิน และมิใช่สถาบันการเงิน ซึงไม่มีศักยภาพ

เพียงพอในการขยายจาํนวนสาขา หรอืมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายทีแตกต่าง อาจเนน้การเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี และขอ้มลู (Data Analytics) เป็นกลยทุธ์หลกัในการแข่งขัน อาทิ การปล่อย
สินเชือผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศพัท ์หรือการควบรวมกบัธุรกิจทีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีและการ
สือสาร เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มลูของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มิไดเ้พิกเฉย
ต่อการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี หากแต่ได้เริมดาํเนินการในการนาํเทคโนโลยีมาใช้เพือปรับปรุง
ประสบการณ์การใช้บริการของกลุ่มลูกค้า (Customer Experience Management) เพือให้ได้รับ
ความสะดวก และความโปร่งใสในการให้บริการมากยิงขึน ด้วยการนาํเสนอแอพพลิเคชันบน
โทรศพัทมื์อถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” ใหล้กูคา้สามารถดาวนโ์หลดไปใชง้านในการเช็คยอดคง
คา้ง และบริการอืนๆได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กาํลงัอยู่ในระหว่างการดาํเนินการเพือพฒันาต่อยอด
แอพพลเิคชนัดงักลา่วใหส้รา้งมลูคา่ยิงขนึ เพือรองรบัการแข่งขนัทีรุนแรงขนึในอตุสาหกรรม  
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3. การแข่งขนัดว้ยราคาและการใหบ้รกิาร 
ณ ปัจจุบนั การแข่งขนัในอตุสาหกรรมยงัมิไดเ้ขา้สู่การแข่งขนัดา้นราคา แมว้่าในระหว่างปี 

 ทีผ่านมา อาจมีผูป้ระกอบการบางรายมีการปรบัลด หรือเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย บริษัทฯ 
มองว่า เป็นเพียงการปรบัปรุงการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑที์เขา้มากาํกบัผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมมากกวา่ ดงันนั ลกัษณะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมในช่วงปีนี ยงัคงจะเป็นการแข่งขนั
ดา้นการใหบ้ริการเป็นหลกั ทงันี เมือการแข่งขันเริมเขา้สู่การแข่งขันดา้นราคา บริษัทฯ เล็งเห็นว่า 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเนืองจาก มีตน้ทนุทีตาํกว่า มีฐานลกูคา้ใหญ่
กว่า และอาจมีการจดัการความเสียงภายในทีมีประสิทธิภาพมากกว่าในการรกัษาคณุภาพหนี จึงทาํ
ให้สามารถลดอัตราดอกเบียลงเพือแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯไดเ้รียกเก็บอัตรา
ดอกเบียทีตาํกวา่คา่เฉลียของอตุสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

2.3.4 กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบรษัิทฯ 
 กลยทุธใ์นการแข่งขนัของบรษัิทฯ เป็นไปเพือสอดคลอ้งกบัสโลแกน “บริการใกลชิ้ด ดจุญาติ

มิตรทีรูใ้จ” ซงึประกอบดว้ย กลยทุธด์งัตอ่ไปนี 
 .การใหบ้รกิารทีสะดวกและรวดเรว็ 
กลยทุธก์ารแข่งขนัทีสาํคญัของการสนิเชือรายย่อย คือ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 

เพือตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัเวลา บริษัทฯ จึงมีขนัตอนการ
อนุมติัสินเชือทีกระชบั ทาํใหล้กูคา้สามารถทราบผลการอนมุติัและรบัเงินไดภ้ายใน 20 นาที โดยที
บรษัิทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัขนัตอนการอนมุติัสนิเชือทีรดักมุ 

.การบรกิารลกูคา้ดว้ยความใสใ่จและเป็นมิตร 
คณุภาพของการใหบ้ริการถือเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ 

จึงมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการทีดีแก่ลกูคา้ โดยพนกังานของบริษัทฯ ทกุคนจะไดร้บั
การฝึกอบรมดา้นการใหบ้ริการอย่างสมาํเสมอ ทาํใหพ้นกังานสามารถใหบ้ริการแก่ลกูคา้ดว้ยความ
สภุาพอ่อนนอ้มและเป็นมิตรกบัลกูคา้ ดงัสโลแกนของบริษัทฯ ว่า “บรกิารใกลชิ้ด ดจุญาติมิตรทีรูใ้จ” 
จากเหตผุลดงักล่าวทาํใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการกบับริษัทฯอย่างต่อเนือง รวมถึงแนะนาํบุคคลอืนๆ 
ใหม้าใชบ้ริการกับบริษัทฯ อีกดว้ย นอกจากนี บริษัทฯ ยังเนน้การปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ แก่
พนกังาน ไดแ้ก่ ซือสตัยส์จุรติ ทุม่เทเพืองาน ทศันคติดี สามคัคีรวมใจ และระเบียบวินยัเครง่ครดั 

.การติดตามหนีทีมีประสทิธิภาพและเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนของลกูคา้ 
ด้วยประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจการให้สินเชือทะเบียนรถและสินเชือส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ทาํใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมและลกัษณะนิสยัของลกูคา้เป็นอย่างดี สามารถกาํหนด
กระบวนการอนุมัติสินเชือ วงเงินสินเชือ รวมถึงกระบวนการติดตามทวงหนีทีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับลักษณะของลูกคา้โดยบริษัทฯ กาํหนดนโยบายการบริหารลูกหนีทีเรียกว่า “MTC 
Model” ซึงเป็นการบริหารหนีรอบด้านทังคุณภาพลูกหนี ความสามารถในการเก็บหนี และ
ความสามารถในการบริหารหนี โดย MTC Model ถือเป็นเครืองมือสาํคญัทีทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ควบคมุลกูหนีใหอ้ยูใ่นเกณฑที์บรษัิทฯ กาํหนดได ้
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.การมีช่องทางการใหบ้รกิารครอบคลมุพืนทีสว่นใหญ่ของประเทศ 
บริษัทฯ มีสาขาใหบ้ริการแก่ลกูคา้ไดค้รอบคลมุพืนทีส่วนใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้โดย ณ วันที 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสาขา ทงัสิน ,107 สาขา ลกูคา้สามารถติดต่อขอใชบ้ริการและชาํระค่า
งวดไดที้ทกุสาขาของบรษัิทฯ ทาํใหล้กูคา้เกิดความสะดวกในการมาใชบ้ริการของบรษัิทฯ และสง่ผล
ทาํใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายฐานลกูคา้เพิมขนึอยา่งตอ่เนือง 

 
แหลง่ทีมาและใชไ้ปของเงินทนุ 

เนืองจากธุรกิจของบรษัิทฯ คือการใหบ้รกิารสนิเชือ แหลง่ทีมาของเงินทนุจงึนบัเป็นหว่งโซ่

อปุทาน (Supply Chain) ทีสาํคญัในหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain) ของบรษัิทฯ การจดัหาแหลง่เงินทนุ 

และการบรหิารสดัสว่นเงินทนุของบรษัิทฯ ตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั เพือควบคมุมิใหบ้รษัิทฯ มี

ภาระคา่ใชจ้่ายตน้ทนุทางการเงินทีสงูเกินไป ขณะเดียวกบัรกัษาเสถียรภาพของสภาพคลอ่งของ

บรษัิทฯใหเ้หมาะสมอีกดว้ย 

แหลง่ทีมาของเงินทนุทีสาํคญัของบรษัิทฯ คือเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน และการออกเสนอ

ขายหุน้กูต้อ่สถาบนัการเงินและนกัลงทนุรายใหญ่ อยา่งไรก็ดี ในปี  ทีผา่นมา บรษัิทฯไดท้าํการ

ออกเสนอขายหุน้กูต้อ่ประชาชนทวัไป (PO: Public Offering) เป็นครงัแรกในเดือนกมุภาพนัธ ์ เพือ

ขยายฐานเงินทนุของบรษัิทฯ ใหมี้ความแข็งแกรง่มากยิงขนึเพือรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

นอกจากนนั ในปี  บรษัิทฯไดร้บัการปรบัอนัดบัเครดิตเรตติง สาํหรบัการออกตราสารหนี

ไมด่อ้ยสทิธิและไมมี่หลกัประกนั โดย บรษัิท ทรสิเรตติง จาํกดั จาก BBB เป็น BBB+ สง่ผลกระทบเชิง

บวกในการระดมทนุของบรษัิทฯ ผา่นตลาดตราสารหนี ทงัตอ่ตน้ทนุการเสนอขายหุน้กู ้และขนาดของ

ตลาดทีรองรบัเงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กูมี้ระยะเวลาชาํระคืนเงินกูร้ะหวา่ง -  เดือน อยา่งไรก็

ตาม บรษัิทฯ มีความเหน็วา่สดัสว่นระยะเวลาเงินกูยื้มเฉลียดงักลา่วมีความเหมาะสมตอ่การบรหิาร

ความเสียงดา้นสภาพคลอ่งของบรษัิทฯ 

ณ วนัที  ธนัวาคม  แหลง่ทีมาของเงินทนุประกอบดว้ย เงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชย์

และหุน้กู ้ โดยบรษัิทมียอดเงินกูค้งคา้งและหุน้กูท้งัสนิ ,  ลา้นบาท และมีวงเงินสนิเชือคงเหลือ 

(Available Credit Line) ทีไดร้บัอนมุติัจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวนทงัสนิ ,  ลา้นบาท 

เงินกูย้มื 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,897.23 4.30 4,775.28 13.47 6,721.41 24.84 
เงินกูย้มืระยะยาว-ธนาคารพาณิชย ์ 7,031.66 15.93 7,694.73 21.70 5,927.43 21.91 
เงินกูย้มืระยะยาว-หุน้กู ้ 35,207.35 79.77 22,989.54 64.83 14,409.06 53.25 
รวม 44,136.24 100.00 35,459.55 100.00 27,057.90 100.00 
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3. การบรหิารจดัการความเสียงและปัจจยัความเสียง 
 .  นโยบายและกรอบการบรหิารจดัการความเสียง 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อการจัดการบริหารความเสียงอย่างยิงยวด ด้วยการกาํหนด

นโยบายการบริหารจดัการความเสียง และกาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษัทโดยพิจารณา

ปัจจยัความเสียงต่างๆ  รวมถึงการสรา้งการจดัการบริหารความเสียงใหเ้ป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม

องคก์รดว้ย ทงันีเพือใหธุ้รกิจสามารถเติบโต สรา้งผลตอบแทน และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอย่าง

ยงัยืนใหแ้ก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัการใหมี้โครงสรา้งการบรหิารความเสียงใหเ้ป็นที

ยอมรบัความหลกัสากล ซงึมีการกาํหนดหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารจดัการ

ความเสียง ตลอดถงึหน่วยงานบรหิารความเสียงทีทาํหนา้ทีอยา่งเป็นอิสระไวอ้ยา่งชดัเจน 

บริ ษัทฯยึด ถือกรอบการบริหารความเ สียง  (Risk Management Framework)  ตาม

มาตรฐานสากลของหลักการบริหารความเสียง COSOERM ซึงประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ

ครอบคลมุองคป์ระกอบทงัหมด  รายการ ดงัตอ่ไปนี 

1) สภาพแวดลอ้มภายในเพือปลกูฝังสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในทีดี บรษัิทไดด้าํเนินการ

ติดตามดงันี 

 คณะกรรมการไดอ้นมุติัใหจ้ดัตงัฝ่ายบรหิารความเสียงและกฎหมาย พรอ้มทงัมอบหมายใหด้แูล

ใหค้วามเสียงอยู่ภายใตก้ารควบคมุและอยูใ่นระดบัทียอมรบัได ้

 คณะกรรมการไดก้าํหนดและปรบัปรุงคูมื่อการบรหิารความเสียง นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที

ดี และจรรยาบรรณของบรษัิท จรยิธรรมทางธุรกิจ นโยบายอืนๆของบรษัิทฯ รวมถงึขนัตอนนการ

ปฏิบติังาน เพือใหเ้ป็นกรอบในการบรหิารธุรกิจ และบรหิารความเสียงในองคก์ร และจะตอ้ง

สือสารไปยงัใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สียทีเกียวขอ้งไดร้บัทราบและสามารถปฏิบติั

ตามนโยบายได ้

2) การกาํหนดวตัถปุระสงค ์

 วตัถปุระสงคท์างธุรกิจทีชดัเจนจะถกูกาํหนดไวเ้พือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ พรอ้มกบักล

ยทุธใ์นการบรหิารความเสียงเพือลดโอกาสทีจะลม้เหลว 

 ในการกาํหนดวตัถปุระสงคน์นั ทงัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงพนกังานจะตอ้งมีความเขา้ใจ

ตรงกนัในเรอืงของเปา้หมายทีบรษัิทคาดหวงัในระยะยาว กลยทุธที์จะไปถงึยงัเปา้หมาย รวมถงึ

เปา้หมายในระยะสนั และเปา้หมายในการปฏิบติังานอนัจะสง่ผลไปยงัเปา้หมายระยะยาว อตัรา

ความเสียงทีบรษัิทจะยอมรบัไดจ้ะตอ้งอธิบายได ้มีความชดัเจน และไดร้บัการสือสารไปยงัทกุฝ่าย

ทีเกียวขอ้งภายในบรษัิทฯ 

3) การระบคุวามเสียง 

 ฝ่ายการบรหิารจดัการความเสียงและกฎหมายมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการตระหนกัรู ้และสามารถ

ระบคุวามเสียงในการดาํเนินธุรกิจได ้บรษัิทฯใชเ้ครอืงมือหลากหลายในขนัตอนการระบคุวาม
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เสียงนี เช่น การระดมสมองในระหวา่งการประชมุภายในระหวา่งฝ่ายตา่งๆ การวิเคราะห ์SWOT 

การวิเคราะหส์มมติฐาน การประชมุเชิงปฏิบติัการ การเปรยีบเทียบกบัอตุสาหกรรม รวมถงึการรบั

ฟังจากผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 ความเสียงจะไดร้บัการกาํหนดวา่เป็นความเสียงประเภททีเป็นภยัคกุคาม เป็นความเสียงทีเป็น

โอกาส หรอืเป็นเพียงความเสียงทีเป็นความไมแ่น่นอนของบรษัิทฯ ทงัผลกระทบ บรษัิทจะตอ้ง

ประมาณการผลกระทบหรอืขนาดของความเสียงในขนัตอนการประเมินความเสียงตอ่ไป 

4) การประเมินความเสียง 

 การจดัอนัดบัความสาํคญัของแตล่ะความเสียงนนั จะขนึอยูก่บัความน่าจะเป็น และขนาดของ

ผลกระทบของแตล่ะความเสียง ความเสียงทีไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นความเสียงระดบั “สงู” และ 

“สงูมาก” จะไดร้บัการติดตามอย่างใกลชิ้ดโดยฝ่ายการบรหิารจดัการความเสียงและกฎหมาย 

และคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสียง 

 ผลจากการประเมินความเสียงทีสาํคญัจะไดร้บัการบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลูเพือการสือสารทงัภายใน

และภายนอกองคก์รขอ้มลูทีเพียงพอ และเหมาะสมจะเป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจของผูบ้รหิาร

และคณะกรรมการในการแนะนาํแนวทางในการจาํกดั ลด หรอืกาํจดัความเสียงได ้

 บรษัิทฯจะทาํการทบทวนการประเมินความเสียงเป็นระยะเพือสะทอ้นถงึความเสียงใหม่ๆ  และ

ขนัตอนใหม่ๆ  ในการลดความเสียง 

5) การตอบสนองต่อความเสียง 

ภายใตอ้ตัราความเสียงทีบรษัิทยอมรบัไดน้นั การปฏิบติัตอ่การตอบสนองความเสียงสามารถแจง

ไดด้งัตอ่ไปนี 

 การหลีกเลียงความเสียง : เพือกาํจดัเหตกุารณซ์งึนาํมาซงึความเสียง 

 การลดความเสียง : ปฏิบติัการควบคมุใหค้วามเสียงลดไปอยูภ่ายใตอ้ตัราความเสียงทีบรษัิทฯ

ยอมรบัได ้

 การแบง่ปันความเสียง : ผูมี้สว่นไดเ้สียมากกวา่หนงึกลุม่ไดร้บัการแบง่ปันทงัความเสียงและ

ผลตอบแทนผา่นวิธีการตา่งๆ 

 การยอมรบัความเสียง : ผูบ้รหิารตดัสนิใจทีจะยอมรบัความสญูเสีย หรอืการผิดไปจากเปา้หมาย 

จากผลกระทบจากความเสียง 

6) กิจกรรมการควบคมุความเสียง 

บรษัิทใชก้ลยทุธใ์นการควบคมุเพือการปอ้งกนัความเสียง และการคน้พบขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ

แลว้เพือหลีกเลียงและลดความเสียง 

 กิจกรรมการปอ้งกนัความเสียง : คือการยบัยงัการเกิดเหตกุารณไ์มถ่งึประสงคก่์อนทีจะเกิดขนึ

และใชก้ารควบคมุภายในเพือหลีกเลียงเหตกุารณเ์หลา่นนั 
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 กิจกรรมการคน้พบความเสียง : คือการระบเุหตกุารณที์ไมพ่งึประสงคที์เกิดขนึและแจง้เตือนการ

จดัการเกียวกบัสังิทีเกิดขนึ ซงึจะช่วยใหผ้า่ยบรหิารสามารถดาํเนินการแกไ้ขไดท้นัทว่งที 

7) การสือสารและการปลกูฝังวฒันธรรมความเสียงในองคก์ร 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนงึในเครอืงมือสาํคญัและทรงพลงัทีสดุทีทาํใหก้ารสือสาร

เรอืงความเสียงทงัตอ่ภายในและภายนอกองคก์รประสบความสาํเรจ็ อยา่งสมบรูณ ์ถกูตอ้ง 

ทนัทว่งที และเพียงพอสาํหรบัคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารไดใ้ชใ้นการตดัสนิใจ และเพือให้

พนกังานตระหนกัและปฏิบติัตามได ้บรษัิทฯจงึใหค้วามสาํคญัต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ความปลอดภยัเป็นอยา่งยิง โดยไดก้าํหนดนโยบายการรกัษาขอ้มลูและความมนัคงปลอดภยั

สารสนเทศแลว้ บรษัิทฯไดล้งทนุในการติดตงัระบบ SAP และระบบปฏิบติัการอืนๆเพือในการ

จดัการขอ้มลูภายในองคก์ร นอกจากนนั บรษัิทฯยงัใหผู้ต้รวจสอบระบบสารสนเทศระดบัโลกเป็นผู้

ปฏิบติัการตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภยัของบรษัิทฯ เป็นประจาํทกุปีและ

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทอีกดว้ย 

8) การติดตามความเสียง 

 การประชมุระหวา่งคณะกรรมการบรหิารความเสียง และฝ่ายบรหิารความเสียและกฎหมายถกูจดั

ขนึเป็นประจาํอยา่งนอ้ยไตรมาสละครงั เพือใหม้นัใจวา่การบรหิารความเสียงและระบบการ

ควบคมุความเสียงมีความเพียงพอ เหมาะสม และดาํเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการความเสียง 

 
 

 

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิารจดัการ
ความเสียง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ผูบ้รหิาร

หน่วยงานจดัการบรหิาร
ความเสียง

หน่วยธรุกิจ และคณะทาํงาน
การพฒันาอย่างยงัยืน

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และการกาํกบัดแูล
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คณะกรรมการบร ิษัท /คณะกรรมการบร ิหารความเสยีง/คณะกรรมการบรรษัทภบิาล/

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รว่มกนักาํหนด ทบทวน และอนมุติัเปา้หมายและนโยบายดา้นการ

จดัการบรหิารความเสียงและขอบเขตความเสียงทียอมรบัได ้(Risk Appetite) และการพฒันาการ

อยา่งยงัยืนใหค้รอบคลมุทงั 3 ดา้น คือ ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้ม (ESG) 

แนะแนวทางการดาํเนินงาน รบัฟังความคิดเหน็จากผูมี้สว่นไดเ้สีย เพือจดัทาํประเดน็ดา้นการ

พฒันาอยา่งยงัยืน (Materiality) พรอ้มทงักาํหนดกรอบการบรหิารและจดัการความเสียง รวมถึง

ความเสียง Megaforce และกาํหนดโครงสรา้งและผูร้บัผิดชอบในการบรหิารความเสียง รวมถึง

การดแูลใหเ้กิดการติดตามงานดา้นการกาํกบัดแูล 

หน่วยงานด้านการจัดการบร ิหารความเสยีง 

 หน่วยงานดา้นการจดัการบรหิารความเสียงมีหนา้ทีและความรบัผิดชอบในการรวบรวม ประเมิน 

ใหค้วามเหน็ ติดตามผล และรายงานความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่หน่วยงานที

เกียวขอ้ง ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรษัิททราบ เพือวางแผนกลยทุธแ์ละหาแนวทางในการ

ควบคมุความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรบัได ้

หน่วยงานการกาํกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 หน่วยงานกาํกบัดแูล และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ทีปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ 

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอ่ผูบ้รหิาร มีความรบัผิดชอบในการ

ประเมิน และปรบัปรุงประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสียง การตรวบ

คมุภายใน และการกาํกบัดแูลกิจการ 

หน่วยธุรกจิ ร ่วมกับคณะทาํงานการพัฒนาอย่างยังยนื  

 คณะทาํงานการพฒันาอยา่งยงัยืน ซงึประกอบดว้ยตวัแทนจากหลายหน่วยธุรกิจทีมีความ

เกียวขอ้งกบัผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิททกุกลุม่ อาทิ ตวัแทนฝ่ายทรพัยากรบคุคล ฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท ฝ่ายการตลาดและลกูคา้สมัพนัธ ์(ธุรการ) ฝ่ายจดัซือ ฝ่ายการเงิน 

และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํกลยทุธเ์พือการบรหิารจดัการความ

เสียง และปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาอยา่งยงัยืนของบรษัิท 

 

3.2 ความเสียงดา้นการปฏิบติัการ 

3.2.1 ความเสียงจากการทจุรติของพนกังาน 

เนืองจากการใหบ้ริการสินเชือของบริษัทฯ เป็นการใหบ้ริการสินเชือแก่ลกูคา้รายย่อย ซึงมี

วงเงินการใหส้ินเชือเฉลียต่อสัญญาทีตาํ โดยยอดการใหส้ินเชือเฉลียต่อสัญญาของบริษัทฯ อยู่ที

ประมาณ 20,000 บาทต่อสญัญา นอกจากนันบริษัทฯ ยังมีนโยบายกาํกับลูกหนีรายใหญ่ (Single 

Lending Limit) ใหว้งเงินไม่เกิน ,  บาทต่อสญัญา และใหว้งเงินไม่เกิน ,  บาทต่อราย
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ลกูคา้ ประกอบกบันโยบายการบริหารแบบกระจายอาํนาจ (decentralization) ไปยงัสาขาทีกระจาย

อยู่ทวัประเทศกว่า 4,107 สาขา เพือใหส้ามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ

สามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอืนได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเป็นไปไดใ้นการ

ทจุริตของพนักงาน บริษัทฯ จึงไดว้างมาตรการป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการทจุริตของ

พนกังานอย่างเขม้งวด ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดระบบการควบคมุภายใน หรือการนาํระบบปฏิบติัการ 

SAP มาใชเ้พือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและลดความเสียงดา้นการทจุริต นอกจากนนั ในปี 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการรอ้งเรยีนการทจุรติ (whistleblower) เพิมขนึ เพือใหพ้นกังานและผู้

มีส่วนไดเ้สียอืนของบริษัทไดมี้ส่วนรว่มและสามารถรายงานหากมีเหตใุหส้งสยัว่ามีการทจุริต ซึงหาก

พบว่าพนกังานทจุริต บริษัทฯ จะดาํเนินการใหพ้นกังานดงักล่าวรบัผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึน

และมีคาํสงัไลอ่อกทนัที นอกจากนีบรษัิทฯ ยงัมีมาตรการใหด้าํเนินคดีต่อพนกังานทีทาํการทจุริตอย่าง

ถงึทีสดุทงัคดีแพง่และคดีอาญา  

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการทจุรติของพนกังาน 

บริษัทฯ กาํหนดใหมี้แนวทางการติดตามประเมินความเสียง และแนวทางการปฏิบติั ตาม

หลกัการปอ้งกนัการเกิดการทจุรติและคอรปัชนัดงันี 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสียงและการควบคุมภายในว่า

เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สรา้งความเชือมนั และมีความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนาํไปเป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานนาํไปดาํเนินการ กระบวนการ

ดงักลา่วเป็นการควบคมุความเสียงเพือการปอ้งกนั (Preventive Control) 

2. บรษัิทฯ ไดน้าํเทคโนโลยีเขา้มาใช ้อาทิ ระบบปฏิบติัการ SAP และการติดตงักลอ้งวงจรปิดเขา้มาใช ้

ซงึเทคโนโลยีดงักลา่วถกูใชเ้ป็นมาตรการควบคมุความเสียงเพือใหต้รวจพบ (Detective Control)  

3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบ (compliance) การสุ่มตรวจ และการติดต่อ

ลกูคา้ ติดตาม ประเมินผล และนาํเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตต่อฝ่ายบริหารของบริษัท และ

รายงานตอ่คณะกรรมการตวจสอบตามรอบการรายงาน 

4. จัดใหมี้การตรวจสอบสญัญา เอกสารประกอบการขอสินเชือ และการตรวจนับเงินสดแบบขา้ม

สาขาโดยสมาํเสมอ และแจง้เหตอุนัพงึสงสยัตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

5. เปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียแจง้เหตุอันพึงสงสัยทีส่อไปในทางทุจริตผ่านช่องทาง 

whistleblower ของบริษัทฯ ดังทีเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับรองว่าผูแ้จ้ง

เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองตามนโยบายการรบัเรอืงรอ้งเรยีนของบรษัิทฯ 

6. เมือตรวจพบเหตุทีอาจทาํใหเ้ชือไดว้่าเกิดการทุจริต ฝ่ายกิจการสาขาตอ้งสืบสวนใหถ้ึงทีสดุและ

รายงานตอ่ฝ่ายบรหิารเพือกาํหนดมาตรการลงโทษตามขอ้เทจ็จรงิทีพบ 
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7. ใหก้ารฝึกอบรมพนกังานใหม่เกียวกบันโยบายการต่อตา้นการทจุริตคอรปัชนั รวมไปถึงบทลงโทษ 

รวมถึงมีการสือสารใหก้บัพนกังานทกุคนรบัทราบ และทบทวนเป็นระยะ ถึงแนวทางการปฏิบติังาน

ทีบรษัิทฯ กาํหนดไวเ้พือปอ้งกนัการทจุรติ ผา่นทางช่องทางการสือสารตา่งๆ ของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม ในวนัที  ตุลาคม  บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Collective Action Coalition: CAC) 

3.2.2 ความเสียงจากการขาดแคลนทรพัยากรบคุคล 

บรษัิทฯ มีความทา้ทายในดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลใหเ้หมาะสมและเพียงพอกบั

การเติบโตอยา่งรวดเรว็และยงัยืน ทา่มกลางการแข่งขนัทีทวีความรุนแรงในกลุม่อตุสาหกรรมของบรษัิท

ฯ การจดัหาบุคลากรเพือประจาํการในสาขาของบริษัทฯ ทีกระจายอยู่ทวัประเทศยิงทาํใหก้ารบริหาร

จดัการมีความทา้ทายมากยิงขึน โดยเฉพาะอย่างยิงในดา้นการพฒันาบคุลากร การบม่เพาะวฒันธรรม

องคก์ร การสรา้งวินยั การจดัการการควบคมุภายใน การเขา้สูส่งัคมสงูวยั หรอืแมก้ระทงัทศันคติในการ

ทาํงานทีแตกต่างกันของบุคลากรต่างวัย อุปสรรคดงักล่าวส่งผลใหพ้นักงานใหม่มีอตัราการลาออก

ในช่วงอายงุานไม่เกิน  เดือน หรือไม่ผ่านทดลองงานสงู (Turnover Rate) ซงึอาจสง่ผลกระทบทางลบ

โดยตรงต่อการเติบโต และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ดังนันการสรรหาบุคลากรที

เหมาะสมและเพียงพอ และการรกัษาบคุลากรเหลา่นีใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ กบัการเติบโต

ขององคก์รอยา่งตอ่เนืองยาวนานเป็นสงิทา้ทายและจาํเป็นอยา่งยิงสาํหรบับรษัิทฯ 

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการขาดแคลนทรพัยากรบคุคล 

บรษัิทฯ มีการกาํหนดใหมี้แนวทางในการติดตามประเมินความเสียง การกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบติัตามแนวทางในการลดความเสียงจากการขาดแคลนทรพัยากรบคุคลดงันี 

1. บริษัทฯ จัดใหพ้นักงานไดร้บัสวัสดิการทีเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกับผลสมัฤทธิของ

บรษัิทฯ ทงัในระยะสนัและระยะยาว 

2. ฝ่ายทรพัยากรบคุคลจดัใหมี้การสาํรวจความพงึพอใจของพนกังาน เพือเขา้ใจปัจจยัทีสง่ผลกระทบ

ทางบวก และผลกระทบทางลบต่อความพงึพอใจของพนกังานทีมีต่อองคก์รเป็นประจาํ ทงันีขอ้มลู

จากการสาํรวจจะถกูนาํไปใชใ้นการปรบัปรุงกลยทุธ ์หรือแผนการปฏิบติังานเพือใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ 

3. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสือสารภายในทังแบบออนไลน์ และออฟไลน์ กล่าวคือ พนักงาน

สามารถสือสารกับพนักงานไดโ้ดยตรง นอกจากนีพนักงานยังสามารถสือสารกับผูบ้ังคับบัญชา 

หรือผูบ้ริหาร และผูบ้ริหาร รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาก็สามารถสือสารกบัพนักงานไดอ้ย่างทวัถึงผ่าน

ช่องทางการสือสารดงัตอ่ไปนี; 
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• แพลตฟอรม์แลกเปลียนการเรยีนรู ้(MTC University Digital Learning Platform) 

บริษัทฯ นาํรูปแบบดิจิทอลแพลตฟอรม์กลางเขา้มาประยุกตใ์ชจ้ัดการเรืองต่างๆ ภายใน

องคก์ร รวมถึงการเชือมโยง และแบ่งปันองคค์วามรู ้ขอ้มลูของบริษัทฯ ขอ้มลูการแข่งขนัทาง

การตลาด ฐานขอ้มลูต่างๆ รวมถึงความรูใ้นดา้นต่างๆ ทีอยู่ในความสนใจของพนกังาน และ

ผูบ้ริหาร เพือทาํหนา้ทีเสมือนเป็นหอ้งสมุด (Library) ซึงพนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

ทังนีวัตถุประสงคข์องดิจิทอลแพลตฟอรม์ดังกล่าว คือการสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูข้อง

องคก์ร เพือพฒันาบคุลากร และต่อยอดศกัยภาพของบคุลากรใหเ้ท่าทนัการแข่งขนัทีเกิดขึน

ในปัจจุบัน นอกจากนัน องคค์วามรูที้ไดร้บัการรวบรวมไวใ้นดิจิทอลแพลตฟอรม์ ยังเป็น

เครอืงมือทีช่วยสง่ตอ่องคค์วามรูไ้ปยงัพนกังานใหมไ่ดอี้กดว้ย 

• แพลตฟอรม์ถามตอบ (MTC Forum Digital Platform) 

นอกจากนนั บริษัทฯ ยงัสรา้งดิจิตอลแพลตฟอรม์สาํหรบัถามตอบ เพือมุ่งเนน้การสือสารสอง

ทาง (two-way Communication) และการเรยีนรูร้ว่มกนั (collaboration) ระหวา่งพนกังานต่อ

พนักงาน พนักงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารต่อ

พนกังาน ซงึสง่ผลใหก้ารแบ่งปันการเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิงขึน แพลตฟอรม์

ดงักล่าว มีฟังกช์นัสาํหรบัการคน้หา จึงทาํใหก้ารคน้หาองคค์วามรู ้หรือขอ้มลูทีเคยถามตอบ

ถกูรวบรวมและแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเรว็และง่ายดาย 

• วารสารรายเดือน “เมืองไทยสมัพนัธ"์ 

บริษัทฯ จัดทาํวารสารรายเดือน “เมืองไทยสมัพนัธ์” ทงัในรูปแบบรูปเล่มเพือกระจายไปยงั

สาขาต่างๆ ของบริษัทฯ และในรูปแบบ e-book ทีเก็บไวใ้น MTC University Digital Forum 

ทีพนกังานทกุคนสามารถเขา้ถึงได ้ซึงเนือหาภายในวารสาร จะเนน้การสือสารนโยบายจาก

ผูบ้รหิาร ขอ้ความทีผูบ้รหิารตอ้งการสือสารไปยงัพนกังาน แบ่งปันประสบการณก์ารดแูลและ

ติดตามหนีของพนักงาน ความรู ้ ข่าวสาร รวมถึงการเปลียนแปลงของการแข่งขันทาง

การตลาดและอตุสาหกรรม  

4. บรษัิทฯ จดัใหมี้การอบรมพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งทวัถงึและเพียงพอ เพือบรรลเุปา้หมาย 

หรือวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ อย่างยังยืน เนืองจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสรา้งโอกาสและ

แรงจงูใจในการทาํงานนนัจะช่วยเพิมศกัยภาพของพนกังาน ซงึทา้ยสดุแลว้จะช่วยเพิมผลประโยชน์

ของบริษัทฯในระยะยาว ดังนัน บริษัทฯ จึงมีหน้าทีเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ให้มี

ความกา้วหนา้และความมนัคงในอาชีพของคนเองผ่านโครงการอบรมของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี; 
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• การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่(6 ชวัโมง) 

บริษัทฯ จัดใหพ้นักงานใหม่ทุกคนเขา้รบัการปฐมนิเทศเพือแนะนาํพนักงานใหม่ใหรู้จ้ักกับ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน วฒันธรรมองคก์ร และการเป็นสว่นหนงึขององคก์ร 

• การอบรมทีตอ้งเขา้รว่ม 

การอบรมการให ้บร ิการทเีป็นเลศิ: สาํหร ับพนักงานทุกระดับ (6 ชัวโมง) 

 โครงการอบรมเพือพฒันาการบรกิารทีเป็นเลศิจดัขนึเพือพฒันาการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ซงึเป็น

หวัใจหลกัของผลประกอบการของบริษัท โดยพนกังานจะไดเ้รียนรูเ้กียวกบัทฤษฎีและทกัษะ

การแกไ้ขปัญหาทงัในระดบับคุคล และระดบัองคก์ร 

การอบรมเทคนิคการบร ิหารจัดการ : สาํหร ับพนักงานระดับผู้บร ิหาร  (6 ชัวโมง) 

 เนืองจากการดาํเนินงานของบรษัิทเป็นแบบกระจายอาํนาจสูร่ะดบัผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการ

สาขา ดังนันการอบรมเทคนิคการบริหารจัดการเพือเพิมความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารเป็น

สงิจาํเป็นตอ่การทาํงานเป็นทีมใหมี้ประสทิธิภาพและเพิมผลกาํไรแก่บรษัิท 

• การอบรมในหวัขอ้ทีสนใจ (ทางเลือก) 

พนกังานแต่ละคนสามารถเขา้รว่มอบรมในหวัขอ้ทีตนเองมีความสนใจ หรือมีความเกียวขอ้ง

กบัเนืองานเพือพฒันาทกัษะและความรูข้องตนเองได ้

• ทนุการศกึษา 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้ทนุการศกึษาแก่พนกังานาระดบัผูบ้รหิารเพือศกึษาตอ่ในระดบัสงู 

5. เนืองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นวฒันธรรมองคก์รหลกั ดงันัน บริษัทฯ จึงไดน้าํการประเมินแบบ 

360 องศามาใชใ้นการประเมินความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือให้

เกิดการประเมินทีโปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นอิสระ นอกจากนนั ยงัจดัใหมี้การสมัภาษณพ์นกังานที

ลาออกจากบริษัท (Exit Interview) เพือรวบรวมขอ้มลูเชิงลึกถึงปัจจยั และสภาพแวดลอ้มทีส่งผล

ตอ่การตดัสนิใจลาออกของพนกังาน  

6. บริษัทฯ สนับสนุนใหเ้กิดความหลากหลายในองคก์ร เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันในทุก

กระบวนแบบ End-to-End 

 3.2.3 ความเสียงจากการไมส่ามารถติดตามยดึหลกัประกนัได ้ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือการใหส้ินเชือทะเบียนรถ โดยลกูคา้จะตอ้งนาํรถจกัรยานยนต ์

รถยนต ์หรือรถเพือการเกษตรทีตนเป็นเจา้ของกรรมสทิธิมาเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชือโดยไม่ตอ้ง

จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ และบริษัทฯ สามารถเขา้ยึดรถทีเป็นหลกัประกนัจากลกูคา้เพือนาํมาขาย

ทอดตลาดไดโ้ดยผ่านศนูยป์ระมลูของบริษัทฯ ในกรณีทีลกูคา้ผิดนดัชาํระหนี อย่างไรก็ตาม เนืองจาก
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หลกัประกนัดงักลา่วเป็นทรพัยส์ินทีสามารถเคลือนยา้ยไดง้่าย จึงอาจทาํใหย้ากต่อการติดตามและยึด

หลกัประกนั ซงึหากบรษัิทฯ ไม่สามารถติดตามยดึหลกัประกนัดงักลา่วได ้ก็จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการไมส่ามารถติดตามยดึหลกัประกนัได ้

1. เพือลดโอกาสทีบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกันได ้บริษัทฯ จึงกาํหนดคุณสมบัติของ

ลกูคา้ทีจะมาขอสินเชือของบริษัทฯ โดยจะตอ้งมีภูมิลาํเนา หรือมีสถานทีทาํงานอยู่ในพืนทีของ

สาขาทีมาขอใชบ้ริการ หากมีภูมิลาํเนาต่างพืนที จะตอ้งมีบุคคลทีสามซึงเป็นบุคคลทีมีภูมิลาํเนา

อยู่ในพืนทีเป็นผูค้าํประกัน ทังนี เพือพนักงานสินเชือประจาํสาขาจะสามารถตรวจสอบความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูทีอยูข่องลกูคา้ และสามารถติดตามดแูลลกูคา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทวัถงึ 

2. การสรา้งเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ ผ่านสาขาและพนักงานทีกระจายอยู่ทวัประเทศ เป็นอีกหนึง

กลไกทีบริษัทฯ ใช้ในการติดตามหนี และยึดสินทรัพย์หลักประกันในกรณีทีมีการเคลือนย้าย

สนิทรพัย ์

3.2.4 ความเสียงจากการขายทรพัยส์ินทียดึมาได ้

กระบวนการในการขายสินทรพัยที์ยึดมาหลังจากลูกคา้ผิดชาํระหนีนัน บริษัทฯ จะนาํมา

ประมลูโดยผ่านศนูยป์ระมลูทีอยู่ภายใตก้ารดแูลและบรหิารงานของบริษัทฯ ซึงในปัจจบุนัมีอยู่ทงัหมด 

 แห่ง คือศูนยป์ระมูลพิษณุโลก ศูนยป์ระมูลอยุธยา ศูนยป์ระมูลชลบุรี ศูนยป์ระมูลขอนแก่น ศูนย์

ประมลูนครราชสีมา และศนูยป์ระมลูราชบรุี อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ มีความเสียงทีการประเมินสนิทรพัย์

อาจเกิดผลขาดทนุ หากราคาทีประมลูขายสินทรพัยต์าํกว่ายอดลกูหนีคงคา้ง ซึงส่งผลกระทบโดยตรง

ตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการขายทรพัยส์นิทียดึมาได ้

1. บรษัิทฯใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดวงเงินสนิเชือ หรอื LTV ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภท

รถ รุ่นรถ ความนิยม และสภาพของสินทรพัยที์นาํมาเป็นหลกัประกนั โดยจะมีการทบทวนตาราง

ยอดจดัสนิเชือปีละ  ครงั หรอืเมือมีเหตกุารณที์สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. การปฏิบติังาน ณ ศนูยป์ระมลู เป็นอีกหนึงกลไกทีบริษัทฯ ปรบัปรุงและพฒันาเพือใหเ้กิดอปุสงค์

เพียงพอและเหมาะสมกบัอปุทานหรือสินทรพัยที์นาํมาประมลู อนัมีวตัถปุระสงคเ์พือการขายใหไ้ด้

ราคาประมลูของทรพัยส์นิและใหผ้ลประโยชนส์งูสดุต่อผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ในกรณีทีศนูยป์ระมลู

สามารถขายสนิทรพัยไ์ดม้ากกวา่มลูหนี บรษัิทฯ จะคืนสว่นตา่งใหก้บัลกูคา้ 
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3.3 ความเสยีงด้านการเงนิ 

3.3.1 ความเสียงจากการจดัหาเงินทนุไมเ่พียงพอและการขาดสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

การขยายตวัของธุรกิจอย่างต่อเนืองเป็นปัจจัยทีทาํใหบ้ริษัทฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งจัดหา

เงินทุน หรือก่อหนีเพิมขึนในอนาคตเพือรองรบัการขยายตัว ซึงก่อใหเ้กิดความเสียงจากการจัดหา

เงินทุนไดไ้ม่เพียงพอ และขาดสภาพคล่องในอนาคต ดังนัน นอกจากแหล่งเงินกูจ้ากธนาคารหรือ

สถาบันการเงินแลว้ บริษัทฯ ยังคงพยายามจัดหาเงินทุนจากแหล่งอืนโดยคาํนึงถึงโครงสรา้งทาง

การเงิน ประโยชน ์และผลกระทบของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการจดัหาเงินทนุไมเ่พียงพอและการขาดสภาพคลอ่ง 

1. ในปี  นี บริษัทฯ ไดท้าํการออกหุน้กูป้ระเภทดอ้ยสิทธิ และไม่มีหลกัประกันใหแ้ก่ประชาชน 

(Public Offering) เป็นครังแรก โดยในรอบแรก บริษัทฯ เสนอขายตราสารหนีให้แก่ประชาชน 

จาํนวน ,  ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ ์  และครงัทีสอง จาํนวน ,  ลา้นบาท ในเดือน

กรกฎาคม  ซึงการเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ประชาชนนนั เป็นกระบวนการลดความเสียงจากการ

จดัหาเงินทนุไม่เพียงพอและการขาดสภาพคลอ่งของบรษัิท และช่วยใหบ้รษัิทฯ เพิมช่องทางในการ

เขา้ถงึแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ทีบรษัิทฯ สามารถควบคมุความเสียงไดใ้นอนาคต 

2. บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการใหต้วัแลกเงิน (ตราสารหนีระยะสนั) ทีออกโดยบรษัิทฯ มีวงเงินคงเหลือ

จากสถาบนัการเงินสาํรองเพียงพอทีจะรองรบัมลูค่าของตวัแลกเงินได ้หากเกิดกรณีทีตลาดตวัแลก

เงินมีความผนัผวน บรษัิทฯ ก็จะสามารถหาเงินทนุจากแหลง่อืนมาทดแทนไดท้นัที 

3. บริษัทฯ มีการบริหารสดัส่วนหนีสินระยะยาว (อายสุญัญามากกว่า  ปี) และหนีสินระยะสนั (อายุ

สญัญานอ้ยกว่า  ปี) ใหมี้อตัราส่วนหนีสินระยะยาวสงูกว่าหนีสินระยะสนั เพือป้องกันการขาด

สภาพคลอ่ง และเพียงพอตอ่การรองรบัการเติบโตอยา่งรวดเรว็ของบรษัิทฯ 

3.3.2 ความเสียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

บรษัิทฯ มีรายไดห้ลกัจากดอกเบียรบัจากกการปลอ่ยสินเชือ โดยเป็นลกัษณะการคิดดอกเบีย

ในอตัราคงที ในขณะทีตน้ทนุการกูยื้มของบริษัทฯ อตัราดอกเบียขึนอยู่กบัความผนัผวนของตลาด ณ 

ขณะทีกูยื้ม หากมีความผนัผวนมาก จะสง่ผลใหอ้ตัราดอกเบียเงินกูยื้มปรบัสงูขึน ในขณะทีบรษัิทฯ ยงั

ไม่มีการปรบัอตัราดอกเบียรบั มีผลกระทบทาํใหอ้ตัราส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบียรบัและดอกเบีย

จ่ายลดลง  

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย 

1. บริษัทฯ บรหิารอตัราดอกเบียเงินกูยื้มจากธนาคาร ดว้ยการกระจายเงินกูไ้ปยงัธนาคารพาณิชยท์งั

ไทย และต่างชาติ ทงันีการกระจายวงเงินกูยื้มทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถเลือกกูยื้มจากธนาคารทีให้
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อตัราดอกเบียทีเหมาะสม เพือรกัษาระดบัอตัราสว่นต่างระหว่างอตัราดอกเบียรบั และดอกเบียจ่าย

ใหอ้ยูใ่นระดบัทีสมาํเสมอ 

2. บริษัทฯ สามารถเขา้ทาํสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย (Interest Swap Contract) เพือลดความ

เสียงของความผนัผวนของตลาด 

3.4 ความเสยีงด้านเครดติและคุณภาพของสนิทร ัพย  ์

กระบวนการพิจารณาเพือปลอ่ยสนิเชือของบรษัิทนนัขนึอยูก่บัมลูคา่ของสนิทรพัยที์ผูกู้น้าํมาเป็น

หลกัประกนัเป็นสาํคญั 

กระบวนการบรหิารความเสียงดา้นเครดิตและคณุภาพของสนิทรพัย ์

1. บริษัทฯ จดัใหมี้การปรบัปรุงฐานขอ้มลูมลูค่าตลาดของสินทรพัยใ์นระบบปฏิบติัการ SAP ทีสาขา

ของบริษัทฯ ทวัประเทศใชข้อ้มลูรว่มกนั ซึงขอ้มลูมลูค่าตลาดของสินทรพัยด์งักล่าวไดร้วบรวมมา

จากผลการประมลูสินทรพัยที์ถกูนาํมาประมลูผ่านศนูยป์ระมลูทงั  สาขาของบรษัิทฯ อย่างนอ้ยปี

ละ  ครงั เพือลดโอกาสทีลกูหนีจะผิดนัดชาํระ (Probability of Default)  และรกัษาระดบัจาํนวน

เงินทีจะไดร้บัชาํระคืนเมือเกิดการผิดนดัชาํระหนี (Recovery Rate)  

2. บรษัิทฯ รกัษาอตัราสว่นมลูคา่สนิเชือ เทียบกบัมลูคา่หลกัประกนั (Loan-To-Value) ใหค้งอตัราสว่น

ทีประมาณรอ้ยละ  เนืองจากการใหม้ลูค่าสินเชือ เทียบกบัมลูค่าหลกัประกนัทีสงูเกินไปจะทาํให้

ผูกู้เ้ลือกทีจะทิงสนิทรพัยที์เป็นหลกัประกนั และก่อใหเ้กิดหนีเสียสงูขนึ  

3. บริษัทฯ เนน้การปล่อยสินเชือใหแ้ก่ลกูคา้รายย่อย ซึงถือเป็นสินเชือขนาดเล็ก และกระจายความ

เสียงของการปล่อยสินเชือทงัในเชิงภมิูศาสตรผ์่านสาขาทีมีอยู่ทวัประเทศ ในเชิงผลิตภณัฑส์ินเชือ 

และในเชิงกลุม่ฐานลกูคา้ทงัทีมีรายไดป้ระจาํ ไมมี่รายไดป้ระจาํ กระจายในหลายกลุม่อตุสาหกรรม 

ทงันีเพือไม่ใหเ้กิดความเสียงในดา้นการกระจุกตวัของการปล่อยสินเชือ (Concentration Risk) ที

อาจเป็นเหตใุหค้วามเสียงดา้นเครดิตสงูขนึ 

4. บริษัทฯ มีเป้าหมายทีจะพฒันาการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ (Market Conduct) ของทงัอตุสาหกรรมให้

เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใสภายใตก้ารกาํกบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมี

โครงสรา้งรายไดด้อกเบียแบบลดตน้ลดดอกตาม พรบ. ไม่มีโครงสรา้งค่าธรรมเนียมทีซบัซอ้น มี

อตัราดอกเบียตาํเมือเทียบกบัอตุสาหกรรม และเนน้การสือสารกบัลกูคา้อย่างโปรง่ใส ทงันีกลยทุธ์

ดงักล่าวจะกระตุน้ใหล้กูคา้รกัษาเครดิตของตนเองกบับรษัิทฯ เพือลกูคา้จะไดส้ามารถเขา้ถึงแหล่ง

เงินกูที้มีตน้ทนุทีเป็นธรรมและโปรง่ใสไดง้่ายในอนาคต 

5. นอกเหนือจากการพิจารณามลูค่าตลาดของสินทรพัยที์ผูกู้น้าํมาเป็นหลกัประกันแลว้ บริษัทฯ ยงั

พิจารณาพฤติกรรมการชาํระหนีจากฐานขอ้มลูของบริษัทฯ ความสามารถในการชาํระหนีจากการ
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สอบถามเพิมเติม (BestEfforts Basis) และผูค้าํประกันหากมูลค่าสินเชือสูง หรือผูกู้มิ้ไดมี้ทีอยู่

เดียวกบัแหลง่พาํนกั เพือใชป้ระกอบการพิจารณาปลอ่ยสนิเชือ 

6. บริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรพัยส์ินทีผูกู้น้าํมาเป็นหลกัประกัน

สินเชือเองผ่านศูนยป์ระมลูทงั  สาขาของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการ

บรหิารจดัการศนูยป์ระมลูใหมี้ประสทิธิภาพ และการจดัประมลูทีโปรง่ใส ซงึเป็นการช่วยลดปรมิาณ

หนีเสียและเป็นเครืองมือในการรกัษาระดบัจาํนวนเงินทีจะไดร้บัชาํระคืนเมือเกิดการผิดนดัชาํระหนี 

(Recovery Rate) ของบรษัิทฯ ใหเ้กิดประสทิธิผลสงูสดุ 

7. บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้การบริหารจดัการสินเชือดอ้ยคุณภาพ และควบคุมความเสียงดา้นคุณภาพ

ของสินทรัพย์ด้วยการรักษาอัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชือด้อยคุณภาพ 

(Coverage Ratio) อย่างต่อเนืองตามเป้าหมายทีบริษัทฯ วางไว ้ซึง ณ วันที  ธันวาคม  

อตัราส่วนค่าเผือหนีสงสยัจะสญูต่อเงินใหส้ินเชือดอ้ยคณุภาพของบริษัทฯ เท่ากบัรอ้ยละ 275 ซึง

ถือวา่เพียงพอเมือเทียบกบัการคาํนวณดว้ยมาตรฐาน TFRS  และบรษัิทฯ ยงัไดจ้ดัทาํอตัราการผิด

นดัชาํระหนีสะสมเฉพาะของสินเชือทวัไประยะยาวแยกตามปีทีปล่อยสินเชือ (Vintage Analysis) 

เป็นประจาํเพือประเมินและติดตามความเสียงดา้นเครดิตของบรษัิทฯ ทีแทจ้รงิอยา่งใกลชิ้ด 

8. บริษัทฯ มีการปลูกฝังความรูค้วามเขา้ใจเรืองความเสียงใหเ้ป็นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองคก์ร 

เช่นเดียวกบัระเบียบวินยัของพนกังานในการปฏิบติังานติดตามหนี โดยบริษัทฯ ไดใ้ชด้ชันีชีวดัผล

งาน (KPI) ในดา้นคณุภาพของสินทรพัย ์หรือสินเชือทีพนกังานปล่อยใหล้กูคา้มาเป็นดชันีชีวดัผล

งานหลกั แทนการใชย้อดปล่อยสินเชือเช่นเดียวกบัอตุสาหกรรม ซึงการใชด้ชันีชีวดัดงักลา่ว ส่งผล

ใหค้า่เฉลียอตัราหนีเสียของบรษัิทฯ ตาํกวา่คา่เฉลียหนีเสียของอตุสาหกรรม  

9. บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการชําระเงินให้ลูกค้าได้รับความ

สะดวกสบายในการชาํระค่างวดไดง้่ายดายและรวดเร็วยิงขึน โดยปัจจุบัน ลูกคา้ของบริษัทฯ 

สามารถชาํระคา่งวดไดต้ามช่องทางการชาํระเงินดงัตอ่ไปนี 

• ชาํระผา่นสาขา กวา่  4,  สาขาทวัประเทศ (ฟรคีา่ธรรมเนียม) 

• ชาํระผา่นเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ตลอด  ชวัโมง 

• ชาํระผา่นเทสโก ้โลตสั ทกุสาขา 

• ชาํระผา่นบิกซี และมินิบิกซี ทกุสาขา 

• ชาํระผา่น Airpay เคานเ์ตอร ์หรือ Airpay แอปพลเิคชนั 

• ชาํระผา่นตู ้ATM ของทกุธนาคาร  

• ชาํระผา่น Mobile Banking Application K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย 
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3.4 ความเสยีงด้านการตลาด 

3.4.1 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

3.4.1.1 ความไมแ่น่นอนทางการเมือง 

3.4.1.2 สถานการณภ์ยัแลง้ 

ในปี  ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ (El Nino) 

ก่อใหเ้กิดความแหง้แลง้ในประเทศ และภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระดบันาํในเขือนทวั

ประเทศลดตาํลงใกลเ้คียงกบัระดบันาํในเขือนของปี  ซึงเป็นช่วงภยัแลง้ทีถือว่ารุนแรง

ทีสดุในรอบ  ปี จากจาํนวนเขือน  แห่งทวัประเทศ พบว่ามีเขือนจาํนวน  แห่งทีมีระดบั

นาํนอ้ยเขา้ขนัวิกฤต ซงึอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ 

สถานการณด์งักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมและการผลิตทางการเกษตร

และรายไดข้องเกษตรกรซงึเป็นกลุม่ลกูคา้สาํคญัของบรษัิทฯ ซงึเป็นปัจจยัเชิงลบต่อคณุภาพ

สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ 

3.4.2 ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 

3.4.2.1 สถานการณค์วามไมแ่น่นอนในนโยบายทางการคา้ของสหรฐัอเมรกิาและจีน 

จากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกากบัประเทศจีนยงัคงยืดเยือต่อไปจนเป็นผลใหมี้การ

คาดการณถ์ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอาํนาจทงัสองจะชะลอตวัลงดว้ยในปี

หนา้ ซึงสง่ผลมาสูร่ะบบเศรษฐกิจไทยทีไม่อาจหลีกเลียงได ้โดยในปี  เศรษฐกิจไทยเริม

ชะลอตัวลงและมีแนวโนม้ขยายตัวตาํกว่าทีประเมินไวแ้ละตาํกว่าระดับศักยภาพจากการ

ส่งออกทีลดลงอย่างเป็นสาระสาํคญั ทาํใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมีการปรบัลดประมาณ

การเติบโตทางเศรษฐกิจหลายครงั โดยครงัล่าสุดเมือเดือนธันวาคม  ปรบัอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจไทยไวที้ 2.5%  ลดลงจากเมือตน้ปี  ทีประมาณการไวที้ % แตค่าด

วา่แนวโนม้เศรษฐกิจโลกจะเรมิมีเสถียรภาพมากขึนในปี  หลงัจากสหรฐัอเมรกิาและจีน

บรรลขุอ้ตกลงการคา้ระยะแรก 

3.4.2.2 สถานการณค์วามขดัแยง้ดา้นการเมืองในฮ่องกงทียืดเยือ 

การประทว้งในฮ่องกงทียืดเยือ และรุนแรงถึงขนัตอ้งปิดสนามบินนานาชาติฮ่องกง

นนัสง่ผลใหภ้าวะเศรษฐกิจฮ่องกงในช่วงครงึปีหลงัชะลอตวั ทาํใหก้ารเติบโตทงัปีลดตาํลง ใน

ภาพรวมผลกระทบดังกล่าว ส่งผลกระทบในเชิงลบโดยตรงต่อภาคการส่งออกของไทย 

เนืองจากฮ่องกงเป็นคู่คา้สาํคญัอนัดบั  ของประเทศไทย ซึงครองสดัส่วนการส่งออกสงูถึง

รอ้ยละ .  ของมลูคา่การสง่ออกทงัหมด หากสถานการณก์ารประทว้งยงัรุนแรง และตอ่เนือง

จนถึงปลายปี ทาํให้การส่งออกไปยังฮ่องกงคาดว่าจะสูญเสียราว ,000 - 1,  ลา้น
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ดอลลารส์หรฐั ทาํใหก้ารเติบโตการส่งออกทังปีหดตัวประมาณรอ้ยละ  - 12 ทังนีสินคา้

ส่งออกไปยงัฮ่องกงส่วนใหญ่เป็นสินคา้อปุโภคบริโภคซึงมีฮ่องกงเป็นทางผ่านไปยงัประเทศ

จีน  

นอกจากนี การประทว้งดังกล่าวยงัส่งผลกระทบต่อความเชือมนัของนักลงทุนต่อ

คา่เงินหยวนของจีน สง่ผลใหค้า่เงินหยวนอ่อนตวัลงเมือเทียบกบัเงินบาทของไทย ซงึอาจเป็น

ปัจจยัลบต่อการสง่ออกไปจีนเพิมขึน การหดตวัของภาคการสง่ออก สง่ผลกระทบต่อแรงงาน

ภาคการผลิตในประเทศทาํใหมี้รายไดล้ดลง ซงึอาจสง่ผลต่อคณุภาพของสนิทรพัยข์องบรษัิท

ฯ 

3.5 ความเสยีงด้านการเกบ็ร ักษาข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียที

สาํคญั โดยเฉพาะลกูคา้ และพนกังาน ซงึหมายรวมถึงขอ้มลูทวัไป และขอ้มลูทีมีความอ่อนไหว ทงันี บรษัิทฯ ได้

ปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ.  อย่างเคร่งครดั ในการเก็บรกัษาขอ้มลู การ

เปิดเผยข้อมูล และการนาํข้อมูลเหล่านันไปใช้ อย่างไรก็ตาม ความเสียงด้านการเก็บรักษาข้อมูลนัน สืบ

เนืองมาจากระบบการควบคมุภายในดา้นความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศทีตอ้งมีความรดักุม และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทฯ ไดป้ฏิบติังานอย่างดีทีสดุเพือลดความเสียงของการสญูเสีย และการรวัไหลของ

ขอ้มลู ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชือถือของบริษัทฯ และอาจทาํใหผิ้ดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ว่าดว้ยการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทงันี บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และนโยบายความ

ปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวใ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ 

กระบวนการบรหิารความเสียงดา้นการเก็บรกัษาขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บริษัทฯ แต่งตังผู้เชียวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Auditor) ซงึมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน และการจดัการ

ความเสียงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการจดัการบรหิารความเสียง 

2. บริษัทฯ จัดใหมี้การติดตงัระบบป้องกันการรวัไหลของขอ้มลูดว้ยการโจมตีจากภายนอก หรือภัย

จากไวรสัคอมพิวเตอรด์ว้ยการติดตงัซอฟตแ์วรร์กัษาความปลอดภยัเน็ตเวิรค์ (Firewall)  

3. บริษัทฯ กาํหนดใหมี้การกาํหนดและปรบัปรุงอาํนาจการเขา้ถึงขอ้มูลเพือป้องกันการรวัไหลของ

ขอ้มลูซงึอาจเกิดจากบคุลากรภายใน  

4. บรษัิทฯ กาํหนดใหมี้แผนการสาํรองขอ้มลู พรอ้มทงัมีการตรวจสอบการสาํรองขอ้มลูใหถ้กูตอ้งตาม

นโยบายสารสนเทศและความมนัคงสารสนเทศ 
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5. บริษัทฯ จัดใหมี้การสือสารภายในเพือสรา้งความตระหนักรู ้และปลูกฝังจิตสาํนึกในเรืองการใช้

เทคโนโลยีใหถ้กูวิธีและถกูตอ้งใหแ้ก่พนักงาน อาทิ ไม่ดาวนโ์หลดโปรแกรมทีไม่ไดร้บัอนญุาต ไม่

เปิดอีเมลทีไมท่ราบทีมา เป็นตน้ 

6. บริษัทฯ มีการจดัทาํคู่มือความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนืองทางธุรกิจ 

(BCP) เพือป้องกนัและรบัมือกบัการหยดุชะงกัของการดาํเนินธุรกิจอนัมีเหตมุาจากภยัคกุคามต่อ

การทาํงานของระบบสารสนเทศ 

3.6 ความเสียงจากการ เปลียนแปลงของกฎเกณฑ ์ กฎหมายท ีเก ียวกับการด ําเนิน งาน  และ
มาตรฐานบัญช  ี

3.6.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของกฎเกณฑ ์และกฎหมาย 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการสินเชือทะเบียนรถโดยไดร้บัใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบคุคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่

วนัที  กุมภาพนัธ์  นอกจากนันบริษัทฯ ยังใหบ้ริการสินเชือส่วนบุคคลทีมีหลกัประกันภายใต้

ใบอนุญาตเดียวกัน และสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกับ ส่งผลใหธุ้รกิจหลกั

ของบริษัทฯ เกือบทังหมดอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดมี้ขอ้กาํหนด

เกียวกับหลกัเกณฑว์ิธีปฏิบัติและเงือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคล สาํหรบัผูป้ระกอบ

ธุรกิจทีมิใช่สถาบนัการเงิน เช่น คณุสมบติัของผูใ้หบ้รกิาร การกาํหนดวงเงิน การกาํหนดอตัราดอกเบีย

ค่าธรรมเนียม และการรายงานขอ้มลูต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ทงันี เพือใหเ้กิดความเป็น

ธรรม และโปร่งใสต่อผูใ้ชบ้ริการสินเชือ หรือผูกู้ ้และบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวอย่าง

เครง่ครดั อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแกไ้ขหรือออกระเบียบเพิมเติม

เกียวกับการใหบ้ริการสินเชือส่วนบุคคล และสินเชือรายย่อยเพือการประกอบธุรกิจอนัเนืองมาจาก

แนวโนม้ของการเติบโตของหนีครวัเรือนของประเทศไทยเพิมขึนอย่างมีนยัสาํคญั ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยจึงพยายามออกมาตรการต่างๆ มาเพือแกปั้ญหาหนีครวัเรือน เช่น การกาํหนด LTV สาํหรบัสินเชือ

ทีอยู่อาศยั หรือการกาํหนดระดบั Debt Service Ratio (DSR) รวมถึงมาตรการดแูลสินเชือบตัรเครดิต

และสินเชือสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ย บรษัิทฯ อาจตอ้งปรบัเปลียน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบดงักลา่ว ซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ได ้ 

3.6.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของมาตรฐานบญัชี 

เนืองจากมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยยังมีการพัฒนาตามมาตรฐานบัญชีสากลมาโดย

ตลอดและคาดว่าการพัฒนานีจะเกิดขึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ความเสียง

ดงักล่าวเป็นความเสียงทีบริษัทฯ สามารถประเมินไดล้่วงหนา้ รวมถึงขนาดของผลกระทบ จึงสามารถ

บรหิารจดัการผลกระทบจากความเสียงทีอาจจะเกิดขนึได ้
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กระบวนการบรหิารความเสียงจากการเปลียนแปลงของกฎเกณฑ ์ กฎหมายทีเกียวกบัการดาํเนินงาน 

และมาตรฐานบญัชี 

1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของความเสียงดา้นกฎหมาย จึงไดย้กระดบัคณะทาํงานบริหาร

ความเสียงและกฎหมายขึนมาเป็นฝ่ายบริหารความเสียงและกฎหมาย โดยมีความรบัผิดชอบใน

การดูแลบริหารและจัดการความเสียงดา้นต่างๆ รวมถึงความเสียงดา้นกฎหมายอย่างใกลชิ้ด 

นอกเหนือจากนัน ในปี  บริษัทฯ ไดจ้ัดตังฝ่ายกาํกับดูแล (Compliance) ซึงมีหนา้ทีความ

รับผิดชอบในการกาํกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบของ

ระเบียบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายทีเกียวขอ้ง ทงันีฝ่ายบริหารความเสียงและกฎหมาย ฝ่ายกาํกับ

ดูแล และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทาํงานด้วยความเป็นอิสระและรายงานต่อผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรหิารความเสียง และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจาํ 

3.7 ความเสยีงใหม่ทอีาจเกดิขนึในอนาคต 

3.7.1 ความเสียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Security Risk) 

ดว้ยเทคโนโลยีทีมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ภัยคุกคามทางไซเบอรเ์ป็นภัย

คกุคามทีส่งผลกระทบในทกุภาคส่วน ทงัต่อดา้นเศรษฐกิจ และความมนัคงของประเทศ เช่นเดียวกบั

อุตสาหกรรมการเงิน สถาบันการเงิน และผูใ้หบ้ริการการเงินต่างๆ ความเสียงดังกล่าวก่อใหเ้กิด

ผลกระทบทีมีความรุนแรงทีสงูขึนทงัในแง่ของความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบ ซงึอาจเกิดขึน

ในรูปแบบทีเปลียนแปลงไปและยากต่อการป้องกนัหรือตรวจจบัยิงขึนเรือยๆ แมว้่าการปฏิบติังานและ

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังเน้นการใช้สาขา หลักประกันทีเป็นรูปธรรม และมีการทาํ

ธุรกรรมในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามระบบปฏิบติัการหลกัทีบริษัทฯ ใชส้าํหรบัการ

บนัทึกขอ้มลูสาํคญัของลกูคา้ และการจัดการบริหารต่างๆ นัน อยู่ในรูปแบบของดิจิทอล จึงมีความ

เสียงดา้นดิจิทอล หรอืภยัคกุคามทางไซเบอรเ์ป็นสาํคญั 

กระบวนการบรหิารความเสียงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์

1. บริษัทฯ จัดใหมี้มาตรการการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคาม ดว้ยการเปิดใหมี้ช่องทางการแจง้

เบาะแส และช่องทางการสือสารกับลูกค้าทังออนไลน์ และออฟไลน์ เพือให้บริษัทฯ สามารถ

ตรวจจบัภยัคกุคามทางไซเบอร ์พรอ้มหาทางปอ้งกนัและแกปั้ญหาไดท้นัทว่งที 

2. สรา้งวฒันธรรมองคก์รในการตระหนักรูเ้ท่าทนัภยัไซเบอรอ์ย่างต่อเนืองใหแ้ก่พนกังานและลกูคา้

ของบริษัทฯ รวมทังดาํเนินการตรวจสอบการส่งข้อความ SMS ทางโทรศัพทป์ลอม (Phishing 

Scam) เพือเตือนภยัความเสียงไดท้นัท่วงทีผ่านช่องทางการสือสารของบรษัิทฯ ทงัตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย

ภายใน และตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก 
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3.7.2 ความเสียงจากการแข่งขนักบัผูเ้ลน่ใหม ่(Non-conventional Competitor Risk) 

นับตังแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกกฎหมายเพือกาํกับดูแลธุรกิจสินเชือทะเบียนรถ 

และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือรายย่อยระดับจังหวัดภายใตก้ารกาํกับของกระทรวงการคลัง 

สง่ผลใหมี้ผูใ้หบ้รกิารทางการเงินขนาดเลก็ ผูพ้ฒันาเทคโนโลยี Fintech รวมถึงสถาบนัการเงินตา่งๆ ทงั

ในและต่างประเทศใหค้วามสนใจธุรกิจไมโครไฟแนนซ ์และอาจก่อใหเ้กิดการแข่งขนัในอตุสาหกรรมที

รุนแรงมากยิงขึน ทงัการแข่งขันดว้ยเทคโนโลยี การขยายสาขา รวมถึงการขยายผลิตภณัฑส์ินเชือไม

โครไฟแนนซใ์หม่ๆ หรอืแมแ้ตก่ารแข่งขนัดา้นราคาในอนาคต บรษัิทฯ ตระหนกัดีถงึการเปลียนแปลง จึง

มีการเตรียมตวัและปรบัเปลียนกลยทุธ ์และแผนการปฏิบติังานเพือใหส้ามารถรบัมือและแข่งขนัในอตุ

สากรรมไดอ้ยา่งเขม้แข็ง 

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการแข่งขนักบัผูเ้ลน่ใหม่ 

1. บริษัทฯ ไดส้รา้งมาตรฐานความเป็นเลิศดา้นการบริการ (Service Excellence) รวมถึงการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด (Market 

Conduct) เพือเป็นแนวทางปฏิบติัของบริษัทในการปฏิบติังาน ซึงเป็นส่วนหนึงของดชันีวดัผลงาน

ของพนกังาน ทงันีนโยบายความเป็นเลศิดา้นการบรกิารของบรษัิทฯ นนัไดเ้ปลียนแปลงรูปแบบการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชือไมโครไฟแนนซ์อย่างสินเชิง โดยช่วยลดความขัดแย้งและการ

ใหบ้ริการลกูคา้ทีไม่เท่าเทียมกนั นอกจากนนัการเนน้การใหบ้ริการทีเป็นเลิศของบริษัทฯ ส่งผลให้

ลกูคา้เดิมกลบัมาใชบ้ริการอีก และบอกต่อไปยงัลกูคา้ใหม่ (Snowball Effect) ซึงจัดเป็นกลยุทธ์

ดา้นการตลาดทีสาํคญัของบรษัิทฯ  

2. เนืองจากกลุม่ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ เป็นกลุม่ลกูคา้สินเชือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ซงึมีแนวโนม้ที

จะใชบ้รกิารสินเชือทีใกลบ้า้น และเดินทางสะดวกทีสดุ บรษัิทฯ จงึเนน้กลยทุธก์ารเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้

ก่อนดว้ยการขยายสาขาไปยงัตัวจังหวัด อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นต่างๆ ผ่านสาขากว่า 4,107 

สาขา ซึงนบัว่าบริษัทฯ เป็นผูใ้หบ้ริการสินเชือไมโครไฟแนนซที์มีจาํนวนสาขามากทีสดุในประเทศ 

และยงัเลง็เหน็ศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจผา่นการขยายสาขาอยู ่ 

3. เพือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ และเขา้ถงึลกูคา้จาํนวนมากยิงขนึ บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการ

ขยายผลิตภัณฑส์ินเชือสาํหรบัลูกคา้รายย่อยอย่างต่อเนือง นับจากก่อนจดทะเบียนเขา้ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ บรษัิทฯ มีเพียงสนิเชือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์สินเชือทะเบียนรถยนต ์สนิเชือทะเบียน

รถเพือการเกษตร สินเชือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัทรพัยค์าํประกัน และภายหลังจากเขา้ตลาด

หลกัทรพัยฯ์ บริษัทฯ ไดเ้พิม สินเชือโฉนดทีดิน และสินเชือรายย่อยเพือการประกอบอาชีพภายใต้

การกาํกับ มาเป็นลาํดบั ในปี  นี บริษัทฯ ไดข้ยายผลิตภัณฑส์ินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์

ใหแ้ก่ลกูคา้เดิมทีมีประวติัการชาํระดีของบรษัิทฯ ทงันีบริษัทฯ เชือว่า ผลิตภณัฑใ์หม่จะช่วยเรง่การ
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เติบโตของพอรต์สินเชือคงเหลือ และอตัราดอกเบียรบัของบรษัิทฯ ไดใ้นอนาคต ในขณะเดียวกนัก็

เป็นการพฒันาความจงรกัภกัดี (Customer Loyalty) ทีลกูคา้มีตอ่บรษัิทฯ อีกดว้ย 

4. อตัราดอกเบียและคา่ธรรมเนียมทีเป็นธรรมและโปรง่ใส 

ภายใตพ้รบ.สินเชือสว่นบคุคลภายใตก้ารกาํกบัทีกาํหนดอตัราดอกเบียสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ  เป็น

ปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิดอตัราดอกเบียของอตุสาหกรรมใหม่ลดลงจากในอดีตทีเฉลียสงูเกินกว่ารอ้ยละ 

 อย่างไรก็ตาม อตัราดอกเบียเรียกเก็บของบริษัทฯ มีค่าเฉลียอยู่ทีประมาณรอ้ยละ  -  มา

ตลอดระยะเวลาหลายปี ซงึในปี  นี อตัราดอกเบียดงักลา่วยงัคงดาํรงไวที้ระดบัเดิมโดยตาํกว่า

เกณฑอ์ตัราดอกเบียสงูสดุอยู่มาก ทงันี เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัลกูคา้ของบริษัทฯ ทีสามารถ

รกัษาสถานภาพทางดา้นเครดิตและคณุภาพหนีไดเ้ป็นอย่างดี และเพือดึงดดูลกูคา้รายใหม่จากผู้

ใหบ้รกิารสนิเชือนอกระบบ รวมถงึผูใ้หบ้รกิารรายอืน 

3.7.3 ความเสียงจากการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เป็นสถานการณที์เกิดขึนทวัโลก และส่งผลกระทบทางลบต่อทงั

เศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้มโดยตรง โดยผลกระทบนนัทวีความรุนแรงขึนเรือยๆ ในประเทศไทย 

สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกัทีส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึงถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัที

ขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ จากการประเมินการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 

พบว่าอณุหภมิูเฉลียมีแนวโนม้สงูขึน . - .  องศาเซลเซียส ภายใน  ปีขา้งหนา้ จึงเป็นสิงทีทา้ทาย

สาํหรับภาคการเกษตรเป็นอย่างยิง และบริษัทฯ ซึงมีกลุ่มลูกค้าประกอบอาชีพทีเกียวกับภาค

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกร

ลดลง อนัจะทาํใหค้วามตอ้งการสนิเชือเพิมขนึ หากแตค่ณุภาพหนีลดลง  

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสียงเป็นอย่างดี จึงไดด้าํเนินนโยบายเกียวกับสิงแวดลอ้มมาตังแต่ปี 

2561 โดยมีเปา้หมายเพือลดก๊าซเรือนกระจกทีเกิดขึนจากการดาํเนินธุรกิจทงัทางตรงและทางออ้ม 

อาทิ การสรา้งอาคารสาํนกังานใหญ่แหง่ใหมซ่งึเป็นอาคารสีเขียว (LEED Certified) 

2. บริษัทฯ ไดข้ยายสาขาไปยงัพืนทีหลากหลาย เพือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ทีหลากหลายยิงขึน 

เช่น การขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เพือสรา้งสมดลุของฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ทีมิได้

เกียวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรง หรือมิได้มีความเสียงด้านจากการเปลียนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศมากเทา่กลุม่เกษตรกร  
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 3.8 ความเสยีงของผู้ถอืห ุ้น  
3.8.1 ความเสียงจากการถกูควบคมุเสียงของทีประชมุผูถื้อหุน้จากกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ครอบครวัเพ็ชรอาํไพ/เพชรอาํไพ ประกอบดว้ย นายชู

ชาติเพช็รอาํไพ และนางดาวนภา เพชรอาํไพ (“กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่”) ซงึมีเจตนารว่มกนัในการใชส้ทิธิ

ออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพือควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน และมี

ความสมัพนัธห์รือมีพฤติกรรมรว่มกนัตามทีประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. /  เรือง

กาํหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมทีเขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบับคุคลอืน ถือหุน้คิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัทฯ  และกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่

ยงัเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดว้ย จึงทาํใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูมี้

อาํนาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนนเสียงในการลงมติทีสาํคญัไดเ้กือบทงัหมด ยกเวน้ใน

เรอืงกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบับรษัิทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้ทีเขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีกาํหนดใหส้ิทธิออกเสียง

คดัคา้นได ้ดงันนัผูถื้อหุน้รายอืนทีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียงอาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนน

เสียงเพือคดัคา้นหรอืถ่วงดลุการบรหิารของกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้

กระบวนการบรหิารความเสียงจากการถกูควบคมุเสียงของทีประชมุผูถื้อหุน้จากกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

1. บริษัทฯ จดัใหมี้โครงสรา้งการจดัการซึงประกอบดว้ยคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการรวม  

ชุด  ได้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ  (เป็นกรรมการอิสระทังหมด) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการอิสระทงัหมด) คณะกรรมการบริหาร

ความเสียง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยงัยืน และคณะกรรมการบรหิาร โดย

มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีของคณะอนุกรรมการ และกรรมการอย่างชัดเจน อีกทัง

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงั

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทงัหมด ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทีมีความรูค้วามสามารถในการบริหาร

จดัการธุรกิจ และความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบังบการเงิน และรายงานทางการเงินตา่งๆ อีกทงัปฏิบติั

หนา้ทีดว้ยความเป็นอิสระ จึงมีสว่นช่วยใหก้ารดาํเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ

เป็นไปอยา่งมีระบบ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

2. บริษัทฯ จดัใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายเกียวกบัการทาํรายการทีเกียวโยงกนักบักรรมการ ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุในกิจการ รวมทงับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดย

จะทาํการพิจารณาเปรียบเทียบเงือนไขกบับุคคลภายนอกอืนก่อน และนาํรายการต่างๆ เขา้สู่การ

พิจารณาอนมุติัของกรรมการตรวจสอบทกุปี ก่อนทีจะนาํเสนอต่อทีประชมุคณะกรรมการพิจารณา

อนมุติัในขนัต่อไป โดยบคุคลทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวจะไม่มีอาํนาจอนมุติัในการ

เขา้ทาํรายการนนัๆ อีกทงัคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ทีติดตามรายการทีเกียวโยงกนัในทกุๆ

ไตรมาส โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในทาํการตรวจสอบและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. ทรพัยส์นิทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 4.1 หนงัสืออนญุาตสาํคญัในการประกอบธุรกิจ 

หนงัสืออนญุาต ผูอ้อกใบอนญุาต วนัทีไดร้บัใบอนญุาต 
หนงัสืออนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือสว่นบคุคล
ภายใตก้ารกาํกบั (Personal Loan) 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 31 สงิหาคม พ.ศ. 2549 

หนงัสืออนญุาตประกอบธุรกิจสินเชือรายยอ่ยเพือ
การประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั (Nano 
Finance) 

กระทรวงการคลงั 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

4.2 ลกูหนีเงินใหส้นิเชือ 

ลกูหนีเงินใหส้ินเชือของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย ลกูหนีสินเชือทะเบียนรถ ลกูหนีสินเชือสว่นบคุคล (แบบ

ไม่มีหลักทรัพย์คาํประกัน) ลูกหนีสินเชือนาโนไฟแนนซ์ ลูกหนีสินเชือโฉนดทีดิน และลูกหนีสินเชือเช่าซือ

รถจกัรยานยนต ์โดยมีรายละเอียดดงันี 

4.2.1 ลกูหนีสินเชือทะเบียนรถ 

ลกูหนีสินเชือทะเบียนรถ 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีทียงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 32,241.46 75.08 26,201.80 76.44 20,510.35 76.40 
คา้งชาํระไม่เกิน  วนั 6,776.48 15.78 5,178.71 15.11 3,733.09 13.91 
คา้งชาํระ  -  วนั 3,505.80 8.16 2,527.04 7.37 2,276.19 8.48 
คา้งชาํระ  -  วนั 163.03 0.38 143.27 0.42 150.53 0.56 
คา้งชาํระ  -  วนั 148.59 0.35 162.84 0.48 125.30 0.47 
คา้งชาํระเกินกวา่  วนั 23.54 0.05 25.03 0.07 19.06 0.07 
ลกูหนีโอนกฎหมาย 87.55 0.20 37.07 0.11 29.61 0.11 
รวม 42,946.45 100.00 34,275.76 100.00 26,844.14 100.00 

4.2.2 ลกูหนีสินเชือสว่นบคุคล (แบบไมมี่หลกัทรพัยค์าํประกนั) 
ลกูหนีสินเชือสว่นบคุคล 

(แบบไม่มีหลกัทรพัยค์าํประกนั) 
ปี 2 ปี  ปี 0 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีทียงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 4,846.10 79.39 4,125.86 83.77 2,463.38 86.63 
คา้งชาํระไม่เกิน  วนั 872.54 14.30 610.13 12.39 288.97 10.61 
คา้งชาํระ  -  วนั 316.83 5.19 147.75 3.00 74.64 2.62 
คา้งชาํระ  -  วนั 25.29 0.41 16.95 0.35 7.29 0.26 
คา้งชาํระ  -  วนั 28.20 0.46 16.76 0.34 6.99 0.25 
คา้งชาํระเกินกวา่  วนั 1.65 0.03 0.05 0.00 0.80 0.03 
ลกูหนีโอนกฎหมาย 13.62 0.22 7.58 0.15 1.36 0.05 
รวม 6,104.22 100.00 4,925.08 100.00 2,843.43 100.00 
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4.2.3 ลกูหนีสินเชือนาโนไฟแนนซ ์

ลกูหนีสินเชือนาโนไฟแนนซ ์
ปี 2 ปี  ปี 0 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีทียงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 4,510.20 77.07 1,806.06 81.50 809.81 79.88 
คา้งชาํระไม่เกิน  วนั 830.66 14.20 297.60 13.43 136.11 13.43 
คา้งชาํระ  -  วนั 422.64 7.22 86.19 3.89 55.77 5.50 
คา้งชาํระ  -  วนั 34.79 0.59 9.60 0.43 5.45 0.54 
คา้งชาํระ  -  วนั 37.19 0.64 10.68 0.48 5.02 0.50 
คา้งชาํระเกินกวา่  วนั 3.03 0.05 - - 0.61 0.06 
ลกูหนีโอนกฎหมาย 13.19 0.23 5.92 0.27 0.96 0.09 
รวม 5,851.70 100.00 2,216.05 100.00 1,013.73 100.00 

 

4.2.4 ลกูหนีสินเชือโฉนดทีดิน 

ลกูหนีสินเชือโฉนดทีดิน 
ปี 2 ปี  ปี 0 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีทียงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 3,898.29 72.86 5,051.15 76.18 3,788.90 76.99 
คา้งชาํระไม่เกิน  วนั 877.41 16.40 932.52 14.06 604.36 12.28 
คา้งชาํระ  -  วนั 533.00 9.96 542.84 8.19 439.81 8.94 
คา้งชาํระ  -  วนั 12.68 0.23 38..92 0.59 47.41 0.96 
คา้งชาํระ  -  วนั 15.56 0.29 42.27 0.64 34.58 0.70 
คา้งชาํระเกินกวา่  วนั 3.67 0.07 7.29 0.11 1.72 0.04 
ลกูหนีโอนกฎหมาย 9.93 0.19 15.59 0.23 4.49 0.09 
รวม 5,350.53 100.00 6,630.58 100.00 4,921.27 100.00 

 

4.2.5 ลกูหนีสินเชือเช่าซือรถจกัรยานยนต ์

ลกูหนีสินเชือเช่าซือ 
ปี 2 ปี  ปี 0 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ลกูหนีทียงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 82.92 97.79 - - - - 
คา้งชาํระไม่เกิน  วนั 1.55 1.83 - - - - 
คา้งชาํระ  -  วนั 0.32 0.38 - - - - 
คา้งชาํระ  -  วนั - - - - - - 
คา้งชาํระ  -  วนั - - - - - - 
คา้งชาํระเกินกวา่  วนั - - - - - - 
ลกูหนีโอนกฎหมาย - - - - - - 
รวม 84.79 100.00 - - - - 
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4.3 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

ณ วนัที  ธนัวาคม  กลุม่บรษัิทฯ มีทีดิน อาคารและอปุกรณส์ทุธิจาํนวน 1,778.31 ลา้นบาท โดย

มีรายละเอียดดงันี 

ประเภททรพัยส์ิน ลกัษณะกรรมสิทธิ 
มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

(ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนั 

ทีดิน เป็นเจา้ของ 257.26 ไม่มี 
อาคาร เป็นเจา้ของ 8.94 ไม่มี 
สว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 315.91 ไม่มี 
เครอืงตกแตง่ ติดตงั และอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 726.77 ไม่มี 
งานระหวา่งก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 393.42 ไม่มี 

ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ 3.60 ไม่มี 
เช่าซือ 72.41 มี 

 

4.4 ทรพัยส์นิรอการขาย 

ทรพัยส์นิรอการขายของบรษัิทฯ หมายถงึทรพัยส์นิทีถกูใชเ้ป็นหลกัประกนัทีบรษัิทฯ ยดึจากลกูคา้ทีคา้ง

ชาํระเกิน 2 งวด ขนึไป ณ วนัที  ธนัวาคม  ทรพัยส์นิรอการขายของบรษัิทฯ มีมลูคา่ 36.89 ลา้นบาท 

4.5 การลงทนุของบรษัิทในบรษัิทยอ่ย 

ขอ้มลู ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษัิทฯมีการงทนุในบรษัิทยอ่ย โดยถือหุน้ตงัแตร่อ้ยละ  ขนึไปของจาํนวน

หุน้ทีออกจาํหน่ายแลว้ ดงัตอ่ไปนี 

ลาํดบั ชือบรษัิท สถานทีตงั ประเภท
ธุรกิจ 

ทนุ 
จด

ทะเบียน 
(ลา้น
บาท) 

ทนุ 
ชาํระ
แลว้ 
(ลา้น
บาท) 

จาํนวนหุน้ 
ทงัหมดที 
ออกจาํหน่
ายแลว้ 

จาํนวน
หุน้ทีถือ 

อตัราส่
วนการ
ถือหุน้ 
(%) 

ชนิดของ
หุน้ 

1 
บรษัิทเมืองไทย ลิสซิง อินชวัรนัส ์
โบรกเกอร ์จาํกดั 

กรุงเทพฯ 
นายหนา้คา้
ประกนั 

2 2 20,000 19,998 99.99 
หุน้

สามญั 

2 บรษัิทเมืองไทย ลิสซิง จาํกดั กรุงเทพฯ เช่าซือ 20 20 200,000 199,997 99.99 
หุน้

สามญั 
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5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที  ธนัวาคม  กลุม่บรษัิทฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดีดงัตอ่ไปนี 

1. คดีทีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษัิทฯ หรือบรษัิทยอ่ยทีมีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของ

ผูถื้อหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  

2. คดีทีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาํคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผล

กระทบเป็นตวัเลขไดค้ดีทีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

6. ขอ้มลูทวัไปและขอ้มลูสาํคญั 

ข้อมูลทวัไป   

ชือบรษัิท  บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ผูใ้หบ้รกิารทางการเงินทีมิใช่สถาบนัการเงิน ประกอบธุรกิจสนิเชือสว่น

บคุคลภายใตก้ารกาํกบั สนิเชือรายยอ่ยเพือการประกอบอาชีพภายใต้
การกาํกบั และสินเชือโฉนดทีดิน (ไมโครไฟแนนซ)์ 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่  /  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
10700 

เลขทะเบียนบรษัิท  บมจ.เลขที 95 

Homepage  http://www.muangthaicap.com 
โทรศพัท ์  0-2880-1033 

โทรสาร  0-2880-1733 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์   อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทร. -2009-9999 
เลขานกุารบรษัิท  นางสาวมลฑล ออ่นแผน 

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
/  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

10700 

โทร. -2880-1033 

อีเมล Monthon.o@muangthaicap.com 

ผูส้อบบญัชี  นางสาวรชัดา ยงสวสัดิวาณิชย ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 951 

บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
ชนั  อาคารเลครชัดา / -  ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

โทร. -2264-0777 
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หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ 

จาํนวนทุนจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้ว ณ วันท  ี  ธันวาคม  

ทนุจดทะเบียน  จาํนวน 2,120,000, .  บาท  

ทนุชาํระแลว้  จาํนวน 2,120,000,00 .  บาท 

 

ข้อมูลเกยีวกับตราสารหนีของบร ิษัทฯ  ทเีสนอขาย 

ในปี  บริษัทฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูต้่อประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือใชใ้น

การดาํเนินธุรกิจ เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และเพือชาํระคืนเงินกู ้หรอืหนีจากการออกตราสารหนี  

มูลค่าของหุ้นกู้ทียังไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนรวมทังสิน ,  ลา้นบาท ซึงหุ้นกู้ทังหมดเป็นหุ้นกู้ไม่มี

หลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ลาํดบั ชือหุน้กู ้
วนัออก 
หุน้กู ้

วนัครบ
กาํหนดไถ่
ถอนหุน้กู ้

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

อตัรา
ดอกเบีย

(%) 
ประเภทการเสนอขาย 

1 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 1/2560 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 

10/2/2560 10/2/2563 2,600.00 3.70 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

2 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 2/2560 ชดุที 3 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

26/5/2560 26/11/2563 1,930.00 4.20 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

3 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 3/2560 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 

7/7/2560 7/7/2563 110.00 3.60 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

4 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 4/2560 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 

8/8/2560 8/8/2563 800.00 3.70 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

5 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 5/2560 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 

18/8/2560 18/8/2563 100.00 3.60 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

6 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 6/2560 ชดุที 1 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

31/8/2560 31/8/2563 1,947.20 3.60 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

7 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 6/2560 ชดุที 2 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

31/8/2560 31/8/2564 1,295.80 4.00 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

8 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 7/2560 ครบกาํหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 

18/10/2560 6/10/2563 1,250.00 3.63 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  
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9 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 1/2561 ชดุที 1 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

28/2/2561 28/2/2564 2,000.00 3.70 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

10 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั 
(มหาชน) ครงัที 1/2561 ชดุที 2 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

28/2/2561 28/2/2565 1,000.00 3.95 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

11 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 2/2561 ชดุที 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

19/7/2561 19/5/2564 1,833.00 3.85 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

12 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 2/2561 ชดุที 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

19/7/2561 19/7/2565 1,564.00 4.10 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

13 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 3/2561 ชดุที 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

2/11/2561 2/11/2564 1,697.50 4.10 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

14 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 3/2561 ชดุที 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 

2/11/2561 2/11/2565 1,515.50 4.30 
เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ 

15 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1/2562 ชดุที 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

22/2/2562 28/2/2565 1,650.30 4.10 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป(ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

16 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1/2562 ชดุที 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

22/2/2562 2/11/2565 2,349.70 4.30 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป(ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

17 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 2/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

26/2/2562 28/2/2565 500.00 4.10 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

18 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 3/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

19/6/2562 30/6/2565 270.00 3.20 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

19 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 4/2562 ชดุที 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

11/7/2562 11/7/2564 1,200.00 3.40 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

20 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 4/2562 ชดุที 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

11/7/2562 11/7/2565 2,043.30 3.80 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป(ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

21 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 4/2562 ชดุที 3 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

11/7/2562 11/7/2566 1,756.70 4.00 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป(ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

22 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 5/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

12/7/2562 23/7/2564 200.00 3.01 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

23 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 6/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

22/7/2562 14/7/2566 500.00 3.70 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 
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24 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 7/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

9/8/2562 8/8/2565 200.00 3.19 เสนอขายต่อผูล้งทนุไมเ่กิน  ราย  

25 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 8/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

15/8/2562 13/8/2564 500.00 3.00 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

26 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 9/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

19/8/2562 19/8/2564 500.00 2.96 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

27 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 10/2562 ชดุที 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

14/11/2562 14/11/2564 1,000.00 2.80 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

28 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 10/2562 ชดุที 3 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

14/11/2562 14/11/2566 500.00 3.45 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป (ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

29 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 10/2562 ชดุที 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

14/11/2562 14/2/2566 1,500.00 3.40 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการ
ทวัไป (ผูล้งทนุทวัไปและ/หรอืผู้

ลงทนุสถาบนั) 

30 
หุน้กูข้องบรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 10/2562 ชดุที 4 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

25/11/2562 25/2/2566 1,000.00 3.40 เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนั 

 รวมมลูคา่สทุธิ   35,313.00   
 

มลูคา่ของตวัเงินทียงัไมค่รบกาํหนดไถ่ถอนรวมทงัสนิ  ลา้นบาท ทงันีตวัเงินมีระยะเวลาครบกาํหนดไมเ่กิน 

 วนั และไม่มีหลกัประกนั 
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สว่นที  

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

7. ขอ้มลูหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ 

7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนจาํนวน 2,120 ลา้นบาท และมีทนุทีออกและเรยีกชาํระแลว้

จาํนวน 2,120 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,120 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถื้อหุน้ 

รายชือผูถื้อหุน้รายใหญ่  รายแรก ณ วนัที   พฤศจิกายน    

 

ลาํดบั รายชือ จาํนวนหุน้ทีถือ(หุน้) รอ้ยละ 
1 ครอบครวัเพช็รอาํไพ   
 นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ1 710,056,400 33.49 
 นางดาวนภา เพชรอาํไพ2 720,000,000 33.96 
 รวมจาํนวนหุน้ทีถือโดยครอบครวัเพช็รอาํไพ 1,430,056,400 67.45 

2 บรษัิท  ไทยเอน็วีดีอาร ์ จาํกดั 112,051,579 5.29 
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 56,608,700 2.67 
4 STATE  STREET EUROPE LIMITED 53,702,163 2.53 
5 CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 28,478,400 1.34 
6 นางขวญัตา    เวศยว์รุตม ์ 14,293,500 0.67 
7 กองทนุเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวปันผล 13,764,400 0.65 
8 กองทนุเปิด ไทยพาณิชยห์ุน้ระยะยาวปันผล  /  13,591,100 0.64 
9 บรษัิท  ไทยประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน) 12,841,400 0.61 
10 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 384,612,358 18.15 

รวม 2,120,000,000 100.00 

หมายเหต ุ 1 นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2 นางดาวนภา เพชรอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ในปี  คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนพนัธกิจ วิสยัทศัน ์ค่านิยมหลกัของบรษัิทฯ และ

นโยบายและคู่มือการกาํกับกิจการทีดีประจาํปีแลว้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครงัที /    ซึงจดัขึนเมือ

วนัที  เมษายน     ณ  หอ้งประชมุอรุณอมัรินทร ์  โรงแรมรอยลั ซิตี ใหมี้การเปลียนแปลงนโยบายการ
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จ่ายเงินปันผลใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารดาํเนินงาน และกลยทุธก์ารบริหารธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทฯ 

โดยปรบัเปลียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม “บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่าํกวา่รอ้ยละ 

 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้

นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย” เป็น “บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 

 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้

นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลียนแปลง ขึนอยู่

กบัแผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาํเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต” ซึงนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลดงักล่าว ไดเ้ปิดเผยอยู่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ทงันีการเปลียนแปลงดงักล่าว เป็นการปรบัเปลียนเพือให้

เกิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษัิทฯ โดยเฉพาะต่อผูถื้อหุน้รายย่อย และสถาบนัการเงิน

ทีลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิทฯ ในการตดัสนิใจลงทนุ 

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ 

วนัทีคณะกรรมการมีมติ
จ่ายปันผล 

วนัทีขนึ
เครอืงหมาย 

วนัทีจ่ายปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล 
ตอ่หุน้ (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

26/02/62 29/04/62 15/05/62 เงินปันผล 0.26 01/01/61-31/12/61 
20/02/61 27/04/61 14/05/60 เงินปันผล 0.18 01/01/60-31/12/60 

20/02/60 26/04/60 15/50/60 เงินปันผล 0.10 01/01/59-31/12/59 
18/02/59 27/04/59 13/05/59 เงินปันผล 0.20 01/01/58-31/12/58 

19/02/58 27/04/58 11/05/58 เงินปันผล 0.13 01/01/57-31/12/57 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

8.1 โครงสรา้งองคก์ร 
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8.2 คณะกรรมการบรษัิท 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ของบริษัทฯ ซึงจดัขึนเมือวนัที   เมษายน    

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดมี้มติแต่งตงั นายศึกษิต เพชรอาํไพ เป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงทาํให ้ณ วนัที 

 ธนัวาคม  คณะกรรมการบรษัิทฯ มีจาํนวนรวมทงัสนิ  ทา่น ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิท ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ 

/จาํนวนการประชมุรวม ปี 2562 
1. พลเรอืเอกอภิชาติ  เพง็ศรทีอง ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

6/6 

2. ดร.โยธิน     อนาวิล กรรมการอิสระ 6/6 

3. นางกองแกว้  เปียมดว้ยธรรม กรรมการอิสระ 4/6 

4. นายกมัพล   ตติยกวี กรรมการอิสระ 6/6 

5. นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ กรรมการอิสระ 6/6 

6. นายชชูาติ    เพ็ชรอาํไพ กรรมการ 6/6 

7. นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการ 6/6 

8. ดร. ศกึษิต   เพชรอาํไพ* กรรมการ 5/6 

 

- ในปี  มีการจดัประชมุคณะกรรมบรษัิทฯ ทงัสนิ    ครงั ณ สนิสดุวนัที  ธนัวาคม  

สดัสว่นในการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการคิดเป็นรอ้ยละ  .  

*เมือวนัที    เมษายน    ทีประชมุผูถื้อหุน้ ไดมี้มติแตง่ตงั ดร.ศกึษิต  เพชรอาํไพ  เป็น

กรรมการบรษัิท 

- ไมมี่กรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ ทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน  ปี และไม่มีกรรมการใน

คณะกรรมการในคณะกรรมการบรษัิทฯ ทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนเกิน  บรษัิท 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ ไมมี่การเปลียนแปลงจากปีทีผา่นมา โดยกรรมการสอง

คนในสีคนนีลงรายมือชือรว่มกนั และประทบัตราสาํคญัของบรษัิท 

ก. พลเรอืเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง หรือ 

ข. นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ หรอื 

ค. นางดาวนภา เพชรอาํไพ หรอื 

ง. ดร.โยธิน อนาวิล 
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บรษัิทฯ ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือใหบ้รษัิทฯ มีโครงสรา้งการจดัการบรหิารทีมี

ความโปรง่ใส ซงึสามารถสรุปเป็นสถิติได ้ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี 

 

สรุปสถติโิครงสร ้างคณะกรรมการบร ิษัทฯ  
คณะกรรมการบรษัิททีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร รอ้ยละ 75.00 

คณะกรรมการทีเป็นคณะกรรมการอิสระ รอ้ยละ .  

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ใช่ 
ประธานกรรมการเป็นคนละบคุคลกบัประธานกรรมการบรหิาร ใช่ 
คณะกรรมการทีเป็นสตรี รอ้ยละ .  

8.3 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  ทา่น ดงันี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ 

/จาํนวนการประชมุรวม ปี 2562 
1. นางกองแกว้   เปียมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 

2. นายกมัพล    ตติยกวี กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นางนงนชุ   ดาวาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

- ในปี  มีการจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทงัสนิ  ครงั ณ สินสดุวนัที  

ธนัวาคม  สดัสว่นในการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบคิดเป็นรอ้ยละ 91.67 

หมายเหต ุ : นายเฉลิม อินหอม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบ 

8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 

 ทา่น ดงันี 

คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ 

/จาํนวนการประชมุรวม ปี 2562 
1. พลเรอืเอกอภิชาติ  เพง็ศรทีอง ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

2/2 

2. ดร.โยธิน   อนาวิล กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 

2/2 

3. ดร.ศกึษิต    เพชรอาํไพ* กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 

1/2 
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- ในปี  มีการจดัการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทงัสิน  2  ครงั ณ 

สินสุดวันที  ธันวาคม   สดัส่วนในการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  คิดเป็นรอ้ยละ .  

*เมือวนัที    เมษายน    แตง่ตงัให ้ดร.ศกึษิต  เพชรอาํไพ  เป็นกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน   แทนนางกองแกว้   เปียมดว้ยธรรม 

หมายเหตุ : นางสาวมลฑล อ่อนแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

8.3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรทัภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  ทา่น ดงันี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพฒันาอยา่งยงัยืน 

ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ 

/จาํนวนการประชมุรวม ปี 2562 
1. นายกมัพล   ตติยกวี* ประธานคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล 

1/2 

2. ดร.โยธิน     อนาวิล ประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

1/2 

3. นางกองแกว้   เปียมดว้ยธรรม กรรมการบรรษัทภิบาล 1/2 

4. นายชชูาติ    เพ็ชรอาํไพ* กรรมการบรรษัทภิบาล 1/2 

5. ดร.ศกึษิต    เพชรอาํไพ* กรรมการบรรษัทภิบาล 1/2 
- ในปี  มีการจดัการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทงัสนิ  3  ครงั ณ สินสดุวนัที  

ธนัวาคม   สดัสว่นในการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คิดเป็นรอ้ยละ 

83.33 

*เมือวนัที    เมษายน   แตง่ตงั ดร.โยธิน  อนาวิล  กรรมการบรรษัทภิบาล  เป็นประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล  แทนนายกมัพล  ตติยกวี  และแตง่ตงัให ้ดร.ศกึษิต  เพชรอาํไพ  เป็นกรรมการ

บรรษัทภิบาล  แทนนายชชูาติ  เพช็รอาํไพ 

หมายเหต ุ: นางสาวมลฑล   ออ่นแผน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
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8.3.4 คณะกรรมการบรหิารความเสียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสียงของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  ทา่น ดงันี 

คณะกรรมการบรหิารความเสียง ตาํแหน่ง จาํนวนครงัทีเขา้ประชมุ 

/จาํนวนการประชมุรวม ปี 2562 
1. นายกมัพล   ตติยกวี ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสียง 

4/4 

2. นายชชูาติ    เพ็ชรอาํไพ กรรมการบรหิารความเสียง 4/4 

3. นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ กรรมการบรหิารความเสียง 4/4 

- ในปี  มีการจดัการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสียง ทงัสนิ 3 ครงั ณ สนิสดุวนัที  

 ธนัวาคม   สดัสว่นในการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสียง  คิดเป็น

รอ้ยละ  

หมายเหต ุ: นางสาวดวงแข   สงนุย้  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสียง 

8.3.5 คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษัิทฯ มีคณะกรรมการบรหิารจาํนวน  ทา่น ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบรหิาร ตาํแหน่ง 

1. นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการบรหิาร 

3. นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ กรรมการบรหิาร 

4. นายปรทิศัน ์เพชรอาํไพ กรรมการบรหิาร 

5. นายสรุตัน ์ฉายาวรเดช กรรมการบรหิาร 

6. นางสาวดวงแข สงนุย้ กรรมการบรหิาร 

7. นางสาววิมลรตัน ์หนจูลุ กรรมการบรหิาร 

8. นายสมเกียรติ รศัมี กรรมการบรหิาร 

9. นายอาํนาจ เนียมสี กรรมการบรหิาร 

10. นายบญัญติั นิลศิร ิ กรรมการบรหิาร 

11. นายนิยม รอดนอ้ย กรรมการบรหิาร 

12. นายประดิษฐ ทองคาํ กรรมการบรหิาร 

13. นายสงกรานต ์เอียมกาย กรรมการบรหิาร 
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8.4 ผูบ้รหิาร 

ณ วนัที  ธนัวาคม  ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มีจาํนวน  ทา่น ประกอบดว้ย 

ผูบ้รหิาร ตาํแหน่ง 

1. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส (อาวโุส) 
3. นายปรทิศัน ์เพชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายสรุตัน ์ฉายาวรเดช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ (CFO) 
5. นางสาวดวงแข สงนุย้ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาววิมลรตัน ์หนจูลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

7. นายสมเกียรติ รศัมี ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

8. นายอาํนาจ เนียมสี ผูจ้ดัการฝ่ายหนีสนิ 

9. นายบญัญติั นิลศิร ิ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

10. นายนิยม รอดนอ้ย ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

11. นายประดิษฐ ทองคาํ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

12. นายสงกรานต ์เอียมกาย ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

 

8.5 เลขานกุารบรษัิท 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครงัที /  เมือวนัที  พฤษภาคม  

คณะกรรมการบรษัิทไดมี้มติใหแ้ตง่ตงันางสาวมลฑล ออ่นแผน ดาํรงตาํแหน่งเลขานกุารบรษัิทฯ

เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา /  ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  

แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัและตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ) พ.ศ.  ทงันีหนา้ทีความรบัผิดชอบ

ของเลขานกุารบรษัิทฯ มีดงันี 

1. ดแูลและใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 

กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และติดตามดแูลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถกูตอ้งสมาํเสมอ 

2. รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้รวมทงัดแูล

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของทีประชมุ 

3. ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นทีรบัผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
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4.4 รายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 

4.5 รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการผูบ้รหิาร 

ทงันี บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เลขานกุารบรษัิทฯ จงึได้

ผา่นการอบรมหลกัสตูรทีสาํคญั ซงึจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ไดแ้ก่ 

 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที /  

 หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ที /  

 หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ที /  

8.6 ผูที้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการจดัทาํบญัชีของบรษัิทฯ 

ผูที้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการทาํบญัชี ไดแ้ก่ นายสรุตัน ์ฉายาวร

เดช เพือทาํหนา้ทีดแูลรบัผิดชอบงานดา้นบญัชี ติดตอ่ผูส้อบบญัชีและหน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือให้

งานบญัชีของบรษัิทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของไทย โดยมีคณุสมบติัดงันี  

 ปรญิญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) 

การอบรมสําหรับปี  : ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู ้ต่อเนืองทางวิชาชีพ  

โดยการศกึษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD) ครงัที /  และ /  ทีจดัโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี 

8.7 คา่ตอบแทนกรรมการ และผูบ้รหิาร 

บรษัิทฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเหมาะสม และเป็นอตัราที

เพียงพอสาํหรบัรกัษากรรมการและผูบ้รหิารทีมีคณุภาพไวโ้ดยไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนทีมากเกิน

ควร ซงึอยู่ในระดบัทีสามารถเทียบเคียงไดก้บับรษัิทฯ ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัทีนาํมา

พิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ย ประสบการณ ์ภาระหนา้ที ขอบเขตของบทบาทและความ

รบัผิดชอบ ทงันี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนมุติัจากทีประชมุผู้

ถือหุน้ของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดไว  ้ซึงจะพิจารณาจากภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ และผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น รว่มกบัการพิจารณาผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 
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8.7.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

คา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

ในปี  และ  บรษัิทฯ จ่ายคา่เบียประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทฯ จาํนวน  

ทา่นตามรายละเอียดดงันี 

กรรมการ  ปี  ปี  

.พลเรอืเอกอภิชาติ   เพง็ศรทีอง 545,000 480,000 

. ดร.โยธิน    อนาวิล 430,000 335,000 

.นางกองแกว้    เปียมดว้ยธรรม 365,000 540,000 

.นายกมัพล   ตติยกวี 635,000 555,000 

.นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ 585,000 455,000 

.นายชชูาติ    เพช็รอาํไพ 430,000 430,000 

.นางดาวนภา    เพชรอาํไพ 290,000 280,000 

. ดร.ศกึษิต    เพชรอาํไพ 310,000 - 
รวม 3,590,000 3,075,000 

 

 

ในปี  บริษัทฯไดจ้่ายโบนสั ประจาํปี สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี  รวมเป็น

จาํนวนเงิน  3,700,   บาท โดยจ่ายแก่ตาํแหน่งประธานกรรมการ เป็นจาํนวน ,   

บาท และตาํแหน่งกรรมการ  ,   บาท 

ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  เมือวันที   เมษายน  ไดมี้มติกาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี  ดงันี 

 

คา่ตอบแทนกรรมการ ตาํแหน่งประธาน ตาํแหน่งกรรมการ 

คา่เบียประชมุ (บาท/ครงั)   

- คณะกรรมการ 70,000 50,000 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 45,000 35,000 

- คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 

35,000 30,000 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 35,000 30,000 

- คณะกรรมการบรหิารความเสียง 35,000 30,000 

โบนสัประจาํปี   
(จากผลการดาํเนินงานของปี ) 

ไมเ่กิน 3,700,000 บาท  
( เทา่กบัปีทีผา่นมา ) 
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8.7.2 คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ  มีวัตถุประสงค์เพือใช้ตอบแทน

ความสาํเร็จในการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะ

แปรผนัตรงกบัผลสาํรดิของคณะผูบ้รหิาร การประเมินผลการปฏิบติังานนนัอยู่บนพืนฐาน

ของตวัชีวดัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ 

ในปี  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร (จาํนวน  ท่าน) เป็นจาํนวน 

46.10 ลา้นบาท (ปี : .  ลา้นบาท) ทงันี ค่าตอบแทนดงักล่าว รวมถึงเงินเดือน 

เงินประจาํตาํแหน่ง โบนสั เบียเลียง เงินสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบเขา้

กองทนุสาํรองเลียงชีพ 

8.7.3 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

8.7.3.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละการฝึกอบรมกรรมการ 

บุคคลทีไดร้บัเลือกมาทาํหนา้ทีเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะไดร้บัการปฐมนิเทศเบืองตน้

กบัประธานคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท ซงึเนือหาการปฐมนิเทศจะครอบคลมุแต่

ไม่จาํกดัเพียงแค่เรืองทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  วฒันธรรมองคก์ร โครงสรา้งองคก์ร 

นโยบายต่างๆ และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงหน้าทีและความรับผิดชอบของ

กรรมการบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท 

ขอบเขตหนา้ทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ้นหลงัอย่างนอ้ย  ปี คู่มือกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีซงึจดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ นโยบายการกาํกบั

ดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ทีสาํคญัของบริษัทฯ รวมทงัหลกัสตูรอบรม

กรรมการ และขอ้มลูอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ   

8.7.3.2 การพฒันาความรูใ้หก้บักรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการไดเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมและการสมันา

เพือพัฒนาความรูที้เกียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ทีกรรมการอย่างต่อเนือง ทังทีจัดโดย

สมาคมเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

สถาบนัชนันาํอืนๆ ทงัในและตา่งประเทศ รวมถึงกิจกรรมการจดัอบรมและสมัมนาภายใน

บรษัิทฯดว้ย โดยในปี  บรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุการเขา้รว่มอบรมของกรรมการดงันี 

กรรมการ  หลักสูตรอบรม/สัมนา 
ดร.ศกึษิต    เพชรอาํไพ Directors Ceritification Program  - DCP 

277/2019 
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ดร.ศกึษิต    เพชรอาํไพ Corporate Governance for Capital Market 
Intermeciaries – CGI  22/2019 

8.7.4 แผนการสืบทอดตาํแหน่งและการพฒันาผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหมี้การสืบทอดตาํแหน่งของประธานกรรมการบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการเพือรกัษาความเชือมนัใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ว่าบริษัทฯ จะ

ยดึมนัและสานต่อการดาํเนินธุรกิจตามแนวนโยบายเพือการเติบโตอย่างมนัคงและยงัยืน 

ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ และเพือใหม้ันใจไดว้่า บริษัทฯ จะมีผูบ้ริหารทีมีความรู ้ความสามารถที

เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ทีเพือสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจึงกาํหนดแนว

ปฏิบติัสาํหรบัแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ดงัตอ่ไปนี 

1) คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สาํหรบั

ตาํแหน่งประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และตาํแหน่ง

ในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพและความพรอ้มของ

แตล่ะบคุคลเป็นหลกั 

2) บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสาํหรับบุคคลทีเป็นผู้สืบทอดตาํแหน่ง 

(Successor) ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ ความพรอ้ม และทกัษะทีจาํเป็น

ตามตาํแหน่งงาน เพือสืบทอดงานในกรณีทีประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และตาํแหน่งในสายงานหลกัไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้

3) ผู้สืบทอดตําแหน่ง (Successor) ทีได้รับกําหนดให้เป็นบุคลากรทีจะสืบทอด

ตาํแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูที้พรอ้มดว้ยคณุสมบติัและประสบการณก์ารทาํงาน

ในสายงานทีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณด์ว้ย

การหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง (Job Rotation) และเขา้รบั

อบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมทีจาํเป็นเพิมเติม เพือใหก้ารส่งมอบงานเป็นไป

อยา่งราบรนืและตอ่เนือง 

4) สาํหรับผู้สืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต้องเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริหารเพือสรา้งความเขา้ใจ ประสบการณ ์และความพรอ้มในการ

บรหิารองคก์รตอ่ไปในอนาคต 

8.8 บคุลากร (กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน) 

บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการทีบรษัิทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนืองและมนัคงมากว่า 27 

ปี และจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยงัยืนในอนาคตนัน บริษัทฯ จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัความร่วมมือ 

รว่มแรง รว่มใจของพนกังานทกุคน ทกุระดบั ซึงบรษัิทฯ ไดย้ดึถือการปฏิบติัต่อบคุลากรอย่างเท่า

เทียมกนัมาโดยตลอด และเลง็เห็นว่าสวสัดิการ และความเป็นอยู่ทีดีของพนกังานเครืองสะทอ้นชี

วดัความเขม้แข็งขององคก์ร  
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8.8.1 จาํนวนบคุลากร และความหลากหลายของบคุลากร 

ณ วนัที  ธนัวาคม  บรษัิทฯ มีพนกังานรวมทงัสนิจาํนวน 9,576 คน (ไมน่บั

รวมผูบ้รหิารจาํนวน  ทา่น) โดยแบง่ตามสายงานหลกั ดงันี  

 สาํนักงานใหญ่ สาขา รวม 
.ฝ่ายกิจการสาขา 11 229 240 
.ฝ่ายวิเคราะหส์นิเชือ - 7,964 7,964 
.ฝ่ายเรง่รดัหนีสนิ 1 193 194 
.ฝ่ายบญัชี 25 629 654 
.ฝ่ายการเงิน 15 155 170 
.ฝ่ายไอที 18 - 18 
.ฝ่ายกฎหมาย 4 - 4 
.ฝ่ายธุรการ 19 - 19 
.ฝ่ายบคุคล 7 - 7 

.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 55 - 55 

.ฝ่ายจดัซือ 10 - 10 

.ฝ่ายเลขา 3 - 3 

.ศนูยป์ระมลูรถ - 18 18 

.แมบ่า้น 3 217 220 
รวม 171 9,405 9,576 

 

อยา่งไรก็ตาม ในปี  บรษัิทฯ มีจาํนวนพนกังานลาออก รวม 1,142 คน หรือคิด

เป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 11.96 ของจาํนวนพนกังานทงัหมด ทงันี จาํนวนพนกังานทีลาออก

สว่นมาก หรือคิดเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 47.11 ของจาํนวนพนกังานทงัหมด เป็นพนกังานที

มีอายุงานนอ้ยกว่า  เดือน หรือยังไม่ผ่านการทดลองงาน อันเนืองมาจากไม่สามารถ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเครง่ครดั  
 

8.8.2 นโยบายการเคารพสทิธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยงัยืนไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เรืองการปรบัปรุงนโยบายการเคารพสิทธิมนษุยชนของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการการกาํกับดูแลกิจการทีดีใหเ้ป็นปัจจุบนั ซึงบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการ

เคารพสทิธิมนษุยชน ซงึเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบรษัิทในปี  ดงัตอ่ไปนี   

1) นโยบายการเคารพสทิธิมนษุยชน มิไดห้มายถึงเพียงแคพ่นกังาน แตย่งัครอบคลมุถงึผู้

มีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายในหว่งโซค่ณุคา่ของบรษัิทฯ  
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2) บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิมนษุยชน ดว้ยการปฏิบติัต่อบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลใดๆ ซึงหมายรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ดว้ยความเสมอภาค 

และเทา่เทียมกนัทงัความแตกต่างทางกายภาพ ทางเพศ เชือชาติ ศาสนา สถานะทาง

สงัคม หรอืทศันคติดา้นการเมือง 

3) บรษัิทฯ ไม่ไดก้ระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบคุคล หรือกลุม่บคุคล

ใดๆ ซึงหมายรวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ทงัทางตรง และทางออ้ม อนั

ไดแ้ก่ การล่วงละเมิดทางกาย วาจา การข่มเหง การข่มขู่คกุคาม การทาํใหเ้กิดความ

อบัอาย การลว่งละเมิดทางเพศ การเหยียดหยาม เป็นตน้ 

4) บรษัิทฯ จะไมใ่ชแ้ละไมส่นบัสนนุใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายของบรษัิทฯ มีการใชแ้รงงาน

ผิดกฎหมายทกุประเภท อนัหมายรวมถงึแรงงานเดก็ และแรงงานผิดกฎหมายอืนๆ  

5) บรษัิทฯ จดัใหมี้การสือสาร เผยแพรน่โยบายและแนวทางปฏิบติัดา้นสิทธิมนษุยชนแก่

ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายในห่วงโซ่คณุค่าของบรษัิทฯ เพือใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้ว่ม

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีมนษุยธรรม ดว้ยการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนตามนโยบายนีของ

บรษัิทฯ 

6) บริษัทฯ จดัใหมี้การสอดส่องดแูลเรืองการเคารพสิทธิมนษุยชน ในแต่ละขนัตอนของ

การปฏิบติังาน ไม่ละเลยเพิกเฉย หากมีการกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

พนักงานมีหนา้ทีตอ้งรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลทีรบัผิดชอบทราบ และ

บริษัทฯ จดัใหมี้กระบวนการคุม้ครองบคุคลทีแจง้เรืองรอ้งเรียน หรือขอ้สงสยัเกียวกบั

พฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผู้

รอ้งเรียนตามทีบริษัทฯ กาํหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรืองรอ้งเรียน (Whistleblower 

Policy) โดยขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว จะสง่ถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

7) บริษัทฯ มีวฒันธรรมองคก์รทียึดมนัต่อการเคารพสิทธิมนษุยชนทีพนกังานถือปฏิบติั

เป็นแนวทางในการทาํงาน เพือใหพ้นกังานสามารถอยูร่ว่มกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มที

มีความสขุและยอมรบัซึงกนัและกนั นอกจากนนั วฒันธรรมดงักล่าวยงัสะทอ้นไปยงั

การปฏิบติังานดว้ยการใหบ้ริการดว้ยมาตรฐานสงูสดุแก่ลกูคา้ทกุเพศ ทกุวยั ทกุเชือ

ชาติ ทกุศาสนาดว้ยความเสมอภาค 

8) บรษัิทฯ จดัใหมี้กระบวนการประเมิน และระบปุระเด็นความเสียงดา้นการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน และผลกระทบเพือใหบ้ริษัทฯ สามารถวางแผนและกาํหนดแนวทางในการ

แกไ้ขและปอ้งกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนได ้

9) ในปี  บริษัทฯ ไม่พบการกระทาํอนัถือเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนทีเกียวขอ้ง

กบับรษัิทฯ หรอืผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายในหว่งโซค่ณุคา่ของบรษัิทฯ 

 

 



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

63 
 

8.8.3 นโยบายคา่ตอบแทน 

บรษัิทฯ เชือว่าการเติบโตของบรษัิทฯ นนั จะไม่สามารถเกิดขึนได ้หากขาดพนกังานที

มีความเชือมนัต่อองคก์ร บรษัิทฯ จึงมุ่งมนัสรา้งพนกังานทีมีความจงรกัภกัดี มีความสขุ มี

ความรูค้วามสามารถ และมีสงิแวดลอ้มทีหลากหลายในองคก์ร ซึงปัจจยัสาํคญัทีจะสรา้ง

ความเชือมนัต่อองคก์ร และนาํพาองคก์รไปสู่การเติบโตอย่างยงัยืน คือความสามารถใน

การดงึดดูบคุลากรทีมีศกัยภาพใหเ้ขา้รว่มเป็นส่วนหนึงของบริษัทฯ ความสามารถในการ

พฒันาบุคลากร และความสามารถในการรกัษาบุคคลากรใหค้งอยู่กบับริษัทฯ อย่างยืน

ยาว ดังนัน บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานโดย

คาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิทฯ เพือเป็น

กลยทุธห์นึงในการสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มกาํลงัและมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ  

ทงันี บริษัทฯ จึงกาํหนดระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นแบบ 

 องศา เนืองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลัก โดยการประเมิน

ดงักล่าวดาํเนินการร่วมกบัฝ่ายบคุคล และหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือเปิดโอกาสให้

พนักงานระดับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถประเมินผูบ้งัคบับญัชา หรือผูร้่วมงานไดอ้ย่าง

เป็นอิสระ  

ตัวชีวัดระดับองคก์ร (Corporate KPI) ของบริษัทฯ ไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนือง จน

ครอบคลมุเกือบทกุมิติของการดาํเนินงานทกุภาคสว่นของบรษัิทฯ โดยตวัชีวดัจะไดร้บัการ

ถ่ายทอดจากประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ไปจนถึงระดับพนักงานผูป้ฏิบัติการตามลาํดับ 

ดงันนั พนกังานแต่ละคนจะมีตวัชีวดัของตนเอง ทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริษัทฯ ใน

แต่ละปี และเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะยาว ตัวชีวัดนี นอกจากใช้เป็นเครืองมือ

ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของพนกังานแลว้ ยงัประเมินทกัษะความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรเพือปรับเลือนตาํแหน่ง และวางแผนการพัฒนาทักษะความรู ้สาํหรับ

พนกังานแตล่ะคนเพือการฝึกอบรมทีเหมาะสมทงัระยะสนัและระยะยาว 

8.8.3.1 คา่ตอบแทนทีเป็นเงินเดือนและโบนสั 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามความรู ้ความสามารถ หนา้ที

และความรบัผิดชอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัค่าเฉลีย

ของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ทังนี เพือรกัษาและเสริมสรา้งความสามารถในการ

แข่งขันดา้นทรพัยากรบุคคล นอกจากนี บริษัทฯ ไดก้าํหนดจ่ายโบนัสโดยคาํนึงถึงผล

ประกอบการในแต่ละรอบปี และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพือเป็นการ

ขอบคณุ ตอบแทน และจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติัตามหนา้ทีอย่างเต็มความสามารถ และ
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เต็มใจ สาํหรบัในระยะยาวนนั บรษัิทฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปรบัขึนอตัราเงินเดือนประจาํปี

ของพนกังาน  

ในปี  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร  ท่าน) เป็น

จาํนวน 2,962.58 ลา้นบาท (ปี : , .  ลา้นบาท) ค่าตอบแทนดงักล่าว รวมถึง

เงินเดือน คา่คอมมิชชนั โบนสั และเบียเลียงตา่งๆ เป็นตน้ 

8.8.3.2 คา่ตอบแทนอืน  

นอกเหนือจากค่าตอบแทนทัวไป บริษัทฯ ยังจัดตังกองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตาม

พระราชบญัญัติกองทนุสาํรองเลียงชีพ พ.ศ.  โดยบริษัทฯ และพนกังานจะจ่ายเงิน

สมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดือน ในอตัรารอ้ยละ  -  ของเงินเดือน กองทนุสาํรองเลียงชีพ

นีบริหารโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสิกรไทย และจะจ่ายคืนใหแ้ก่พนกังานเมือ

พนกังานคนนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบรษัิทฯ 

8.8.3.3 สวสัดิการสาํหรบัพนกังาน 

เพือเป็นการพฒันาสงิแวดลอ้มในการทาํงานใหก้บัพนกังาน นอกจากการจดัใหมี้

สวสัดิการตา่งๆ ใหก้บัพนกังานตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ บรษัิทฯ ยงัมีการปรบัปรุง

สวสัดิการและสิทธิประโยชนต์า่งๆ เพิมเติม อาทิ เช่น 

1) ประกนัภยั 

 บรษัิทฯ จดัใหมี้สวสัดิการดา้นการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และประกนั

อบุติัเหต ุเพืออาํนวยความสะดวกในการรบัการรกัษาพยาบาล รวมทงั เป็น

การสรา้งความมนัคงใหก้บัพนกังานและครอบครวั นอกจากนี บรษัิทฯ ยงัจดั

ใหมี้สวสัดิการพิเศษเป็นคา่รกัษาพยาบาลประจาํปีสาํหรบัพนกังานอีกดว้ย 

 บรษัิทฯ อนญุาตใหพ้นกังานสามารถซือ พรบ.รถจกัรยานยนต ์และรถยนต์

สว่นบคุคลไดใ้นราคาสาํหรบัพนกังาน 

2) ผลประโยชนใ์นรูปแบบเงินช่วยเหลือ 

บริษัทฯ จดัใหมี้ผลประโยชนใ์นรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ 

เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือในกรณีพนกังานคลอดบุตร อีกทงั บริษัทฯ 

และพนกังานไดจ้ดัตงักองทนุรวมนาํใจ เพือช่วยเหลือเพือนพนกังานในกรณีทีคน

ในครอบครวัเสียชีวิต เป็นตน้ 

3) หมวกนิรภยัสาํหรบัขบัขีจกัรยานยนต ์

เนืองดว้ยหนา้ทีและความรบัผิดชอบของพนักงานระดบัปฏิบติัการส่วน

ใหญ่ จาํเป็นตอ้งใชจ้กัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการปฏิบติัหนา้ที ดงันัน บริษัทฯ 

จงึจดัหาหมวกนิรภยัใหก้บัพนกังาน ตามนโยบายความปลอดภยัของบรษัิทฯ และ
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กาํหนดใหพ้นักงานตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายทีบงัคับใหผู้ข้ับขีจักรยานยนตต์อ้ง

สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครงั เพือความปลอดภัยของตวัพนักงานเอง และบรรเทา

ความรุนแรงจากอบุติัเหตทีุอาจเกิดขนึอยา่งไมค่าดคิดได ้

ทงันี ดชันีชีวดัความปลอดภยั หรอือตัราสว่นพนกังานไดร้บัอบุติัเหตจุาก

การทาํงานในปี  คือ รอ้ยละ 1.47 (ปี : รอ้ยละ . ) 

4) กิจกรรมเชือมความสมัพนัธ ์

เนืองจาก การทาํงานเป็นทีม ถือเป็นหัวใจสาํคัญของการปฏิบัติงาน

เพือใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงเป็นวฒันธรรมองคก์ร

หลกัของบรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึจดัใหมี้กิจกรรมเชือมความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน 

อันไดแ้ก่ กิจกรรมเลียงสงัสรรคปี์ใหม่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตทัว

ประเทศ กิจกรรมท่องเทียวประจาํปีของบรษัิทฯ กิจกรรมการแข่งขนัวิงมาราธอน

ทีจดัโดยองคก์รภายนอก (ผ่านการสปอนเซอร)์ รวมถึง กิจกรรมเพือสงัคม (CSR) 

เพือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ว่มกนัสรา้งประโยชนใ์หส้งัคม และชมุชนทีตนเอง

มีสว่นรว่ม ทงัในดา้นการพฒันาการศกึษาใหแ้ก่เด็กก่อนปฐมวยั (โครงการบา้น

ใหม่ของหนู) ดา้นสาธารณสุข (โครงการบริจาคโลหิตใหส้ภากาชาดไทยทัว

ประเทศ) และดา้นการทะนุบาํรุงศาสนา เช่น การจัดตังกองกฐิน ซึงเป็นการ

สง่เสริมการสืบทอดวฒันธรรมตามความเชืออนัดีงาม และสรา้งความสมัพนัธที์

ดี ระหว่างพนกังานของบริษัทฯ และประชาชนในชมุชน และหลอมรวมเป็นสว่น

หนงึของชมุชน 

8.8.4 นโยบายการพฒันาบคุลากร 

8.8.4.1 โครงการฝึกอบรมพฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถ 

บริษัทฯ มุ่งมันรกัษาพนักงานทีมีความสามารถใหค้งอยู่กับบริษัทฯยาวนาน ซึง

นอกจากการวางโครงสรา้งค่าตอบแทนทังระยะสันและระยะยาวแล้ว บริษัทฯ ยังมี

มาตรการอืนๆ ในการลดอตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Turnover Rate) อาทิ การ

สาํรวจความพงึพอใจและการกาํหนดแผนการพฒันาบคุลากร เพือเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

ทกุระดบัไดพ้ฒันาและกา้วหนา้ ซงึโครงการอบรมไดแ้บง่ออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

หลกัสตูร วตัถปุระสงค ์ กลุม่เป้าหมาย วิธีการวดัประเมินผล 
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (17,850 ชวัโมง) บรษัิทฯ จดัใหมี้การอบรมปฐมนิเทศพนกังาน

ใหมเ่พือแนะนาํพนกังานใหรู้จ้กักบั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน วฒันธรรมของ
องคก์ร และการเป็นสว่นหนงึขององคก์ร พรอ้ม
กบัเขา้ใจวิสยัทศัน ์เปา้หมาย และพนัธกิจของ
บรษัิทฯ 

พนกังานใหมท่กุคน วดัพฤติกรรมหลงัการ
อบรม 
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การบรกิารทีเป็นเลิศ (23,922 ชวัโมง) เป็นโครงการอบรมสาํหรบัพนกังานทกุระดบั มี
เปา้หมายเพือตอกยาํนโยบายการบรกิารทีเป็น
เลิศ (Service Excellence Policy) สาํหรบั
ลกูคา้ ดงัสโลแกน “บรกิารใกลชิ้ด ดจุญาติมิตร
ทีรูใ้จ” ของบรษัิทฯ ซงึถือเป็นหวัใจหลกัของการ
ดาํเนินงานเพือบรรลเุปา้หมายของบรษัิทฯ โดย
พนกังานจะไดเ้รยีนรูเ้กียวกบัทฤษฎี และทกัษะ
การแกไ้ขปัญหา ทงัในระดบับคุคลและระดบั
องคก์ร 

พนกังานทกุระดบั วดัพฤติกรรมหลงัการ
อบรม และการวดัระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจ 

เทคนิคการเจรจาเพือติดตามหนีทาง
โทรศพัทแ์ละภาคสนาม (16,662 ชวัโมง) 
 
เทคนิคการบริหารจดัการ (1,638 ชวัโมง) 

เนืองจากระบบการบรหิารงานของบรษัิทฯ เป็น
แบบการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
ดงันนั การอบรมเพือเพิมทกัษะความเป็นผูน้าํ
ของผูบ้รหิารทงัระดบักลางไปจนถงึระดบัสงู ถือ
เป็นสิงจาํเป็นตอ่การทาํงานเป็นทีม 

ผูบ้รหิารระดบักลาง-
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

วดัพฤติกรรมหลงัการ
อบรม 

หวัขอ้ทีสนใจ (ทางเลือก) พนกังานแตล่ะคน สามารถเขา้รว่มอบรมใน
หวัขอ้ทีตนเองสนใจ หรอืมีความเกียวขอ้งกบั
หนา้ทีและความรบัผิดชอบเพือพฒันาทกัษะ
และความรูยิ้งขึนไป 

พนกังานทกุระดบั วดัผลลพัธ ์หรอืวดัระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจ 

- Supply Chain Management 
Training รุน่ที  จดัโดยตลาด
หลกัทรพัยฯ์ (24 ชวัโมง) 

การจดัการห่วงโซอ่ปุทานอย่างยงัยืน การ
วิเคราะหแ์ละทาํความเขา้ใจหว่งโซ่อปุทาน การ
จดัการห่วงโซอ่ปุทานตน้นาํ (Upstream) การ
จดัการห่วงโซอ่ปุทานปลายนาํ (Downstream) 

พนกังานฝ่ายจดัซือ- 
ผูบ้รหิารระดบักลาง 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- Annual Report (56-2) and 
Integrated Reporting Concept การ
จดัทาํรายงานประจาํปี ตามหลกัการ 
Integrated Reporting รุน่ที 1/62 จดั
โดยสภาวิชาชีพบญัชี (24 ชวัโมง) 

ประเดน็เกียวกบัการจดัทาํ Annual Report 
(รายงานประจาํปี) และหลกัการ Integrated 
Reporting 

เลขานกุารบรษัิท และ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผลงานหลงัการอบรม 

- อบรมการใชง้านระบบ Setportal (6 
ชวัโมง) 

เตรยีมความพรอ้มใหผู้ใ้ชง้านระบบ Setportal ฝ่ายเลขานกุาร รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูร MTCNA (12 ชวัโมง) เพือใหท้ราบถึงการทาํงานของ RouterOS พนกังานไอทีซพัพอรต์ รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- อบรมเรอืง นายจา้งมีหนา้ทีส่งเงินตาม 
พรบ.กยศ  (12 ชวัโมง) 

เพิมใหท้ราบถงึขนัตอนในการสง่เงินใหก้ยศ. 
ตามพรบ.ปี  

ฝ่ายบคุคลและฝ่าย
การเงิน 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูร การบรหิารความเสียง เพือ
ปอ้งกนัการทจุริต (36 ชวัโมง) 

เพิมทกัษะในการตรวจสอบเพือปอ้งกนัการ
ทจุรติ 

หวัหนา้หน่วยฝ่าย
ตรวจสอบ 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูร Brand Experience 
Management (การสรา้งแบรนด ์และ
การเพิมมลูคา่ทางธุรกิจ คือการบรหิาร
ประสบการณที์ดีใหก้บัลกูคา้ (6 ชวัโมง) 

พฒันาพนกังานเพือใหบ้รกิารทีเป็นเลิศแก่
ลกูคา้ 

ฝ่ายธุรการ ระดบัหนา้
ขนึไป 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 
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- หลกัสตูรการทาํ Automate workflow 
และ data visualization บน ACL 
Cloud (6 ชวัโมง) 

เพือเรยีนรูร้ะบบการจดัเก็บและควบคมุเอกสาร
ในระบบ 

ฝ่ายบญัชี ระดบัหนา้
หน่วย 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูร IT Compliance (6 ชวัโมง) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายทีเกียวขอ้ง
กบัการกาํกบัการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

ฝ่ายไอทีซพัพอรต์ รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- เรอืงกฎหมายการจา้งงานคนพิการใน
สถานทีประกอบการ (12 ชวัโมง) 

เพือเพิมทกัษะความรูแ้นวทางการส่งเงินสมทบ
กองทนุคนพิการ 

ฝ่ายบคุคล ระดบัหนา้
หน่วยขึนไป 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- อบรมหลกัสตูร Fortinet 361 Security 
2019 (6 ชวัโมง) 

พฒันาความรูด้า้นการปอ้งกนัการถกูโจมตีจาก
อาชญากรรมไซเบอร ์

ฝ่ายไอทีซพัพอรต์ รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูรรูท้นักฏหมายใหม ่กา้วสูย่คุดิ
จิตลั (24 ชวัโมง) 

เพิมเติมทกัษะความรูใ้นการปฏิบติังาน ฝ่ายการเงิน ระดบั
หวัหนา้และพนกังาน 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- ประชมุหารอืเรอืงแนวปฏิบติัในการทวง
ถามหนี (6 ชวัโมง) 

เพิมเติมความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัการ
ติดตามลกูคา้ 

ทนายความบรษัิท รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- เรอืงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี/หลกับญัชี
และภาษีอากรกบัความเหมือนที
แตกต่าง (12 ชวัโมง) 

พฒันาความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบญัชีและ
การภาษี 

ฝ่ายบญัชี ระดบัหนา้
หน่วยขึนไป 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- อบรมความรูป้ระกนัสงัคม  (12 
ชวัโมง) 

พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในงานประกนัสงัคม ฝ่ายบคุคล รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หลกัสตูร ธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน (12 
ชวัโมง) 

พฒันาความรูค้วามเขา้ใจแนวทางปฏิบติังาน
ดา้นทีเกียวกบัสิทธิมนษุยชน 

ฝ่ายบคุคล  รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- ประชมุเรอืงปัญหาทีเกิดกบัลกูคา้จาก
วิธีการคาํนวณดอกเบีย (4 ชวัโมง) 

พฒันาความรูเ้ฉพาะดา้นเพือนาํมาใช้
ปฏิบติังาน 

ฝ่ายบญัชี ระดบัหนา้
สว่น 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- อบรมเรอืงกฏหมายภาษีทีดินปลกูสรา้ง
ฯ (6 ชวัโมง) 

พฒันาความรูเ้ฉพาะดา้นเพือนาํมาใช้
ปฏิบติังาน 

ฝ่ายบญัชี ระดบัหนา้
สว่น 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- หารือแนวทางออกของสมาคมจาํนาํ
ทะเบียนรถ (3 ชวัโมง) 

พฒันาความรูเ้ฉพาะดา้นเพือนาํมาใช้
ปฏิบติังาน 

ฝ่ายบญัชี ระดบัหนา้
สว่น 

รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- Green Bonds (  ชวัโมง) พฒันาเพิมเติมทกัษะดา้นการลงทนุ พนกังานฝ่ายการคลงั รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

- YPO : PERSONAL ASSISTANT 
WORKSHOP (8 ชวัโมง) 

พฒันางานการเป็นนกัเลขานกุารใหมี้
ความสามารถเฉพาะดา้นมากขึน 

เลขานกุารบรษัิท รายงานใหห้วัหนา้
หน่วยงานทราบเพือวดัผล
เรอืงทีไปอบรมมา 

ทงันี ในปี  บรษัิทฯ มีอตัราเฉลียจาํนวนชวัโมงพนกังานเขา้รบัการอบรม คิดเป็น 6.30 ชวัโมง ตอ่คน (ปี : .  ชวัโมง ต่อคน) และมีค่าใชจ้่าย
สาํหรบัโครงการอบรม จาํนวน  .  ลา้นบาท (ปี : .  ลา้นบาท) 
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หมายเหต:ุ มีการเปลียนแปลงแผนการอบรมเรอืงการบรกิารทีเป็นเลิศ จากเดิมกาํหนดใหพ้นกังานทกุคนตอ้งเขา้รว่มการอบรมทกุปี เป็นกาํหนดให้
พนกังานในแต่ละเขตผลดัเปลียนกนัเขา้รบัการอบรม โดยในปี  พนกังานในเขตภาคกลาง และภาคตะวนัออก รวมจาํนวน ,  คนเขา้รบัการ
อบรม 

 

8.8.4.2 โครงการเทคโนโลยีเชือมเราเขา้ดว้ยกนั 

นอกเหนือจากโครงการฝึกอบรมพนกังานแลว้ บรษัิทฯ ยงันาํเทคโนโลยีมาใชเ้พือสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร พรอ้มกับใช้เทคโนโลยีเป็นเครืองมือในการ

ติดตอ่สือสาร แลกเปลียนความรูอี้กดว้ย 

 แพลตฟอรม์ MTC University 

เป็นดิจิทอลแพลตฟอรม์กลางเขา้มาประยกุตใ์ชจ้ดัการเรืองต่างๆ ภายในองคก์ร 

รวมถึงการเชือมโยง  และแบ่งปันองค์ความรู ้ ข้อมูลของบริษัทฯ  ข้อมูลตลาด 

ฐานขอ้มูลต่างๆ รวมถึงความรูใ้นดา้นต่างๆ ทีอยู่ในความสนใจของพนักงาน และ

ผูบ้รหิาร หรืออีกนยัหนงึคือทาํหนา้ทีเหมือนเป็นหอ้งสมดุ (Library) ซงึพนกังานทกุคน

สามารถเขา้ถึงได ้ทังนีวัตถุประสงคข์องดิจิทอลแพลตฟอรม์ดังกล่าว คือการสรา้ง

วัฒนธรรมการเรียนรูข้ององค์กร เพือพัฒนาบุคลากร และต่อยอดศักยภาพของ

บุคลากรมิใหห้ยุดนิงและเท่าทันการแข่งขันทีเกิดขึนในปัจจุบัน นอกจากนัน องค์

ความรูที้ถกูรวบรวมไวใ้นดิจิทอลแพลตฟอรม์ ยงัเป็นเครืองมือทีช่วยสง่ต่อองคค์วามรู ้

ไปยงัพนกังานใหมไ่ดอี้กดว้ย 

แพลตฟอรม์ MTC Forum 

เป็นดิจิตอลแพลตฟอรม์สาํหรบัถามตอบ เพือมุ่งเนน้การสือสารสองทาง (two-

way Communication) และการแบ่งปันการเรียนรูร้่วมกัน (collaboration) ระหว่าง

พนกังานตอ่พนกังาน พนกังานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้รหิาร และผูบ้งัคบับญัชาหรือ

ผูบ้ริหารต่อพนักงาน ซึงส่งผลใหก้ารแบ่งปันการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิงขึน แพลตฟอรม์ดงักล่าว มีฟังกช์ันสาํหรบัการคน้หา จึงทาํใหก้ารคน้หาองค์

ความรู ้หรอืขอ้มลูทีเคยถามตอบถกูรวบรวมและแสดงผลไดอ้ยา่งรวดเรว็และง่ายดาย 

โครงการสาํรวจความพงึพอใจของพนกังาน 

- การสาํรวจความพงึพอใจของพนกังานประจาํปี 

ในปี  บริษัทฯ ไดด้าํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในหน่วยงาน เนืองจากบรษัิทฯ เผชิญปัญหาดา้นอตัรา

การลาออกของพนกังานทีอายงุานนอ้ยกว่า  ปีสงูมาอยา่งต่อเนือง เพือหาสาเหตุ

ของการลาออก และเพือนาํผลการวิเคราะหม์าพฒันาการดาํเนินงานเพือความ

ยังยืนของบริษัทฯ โดยผลการสาํรวจความพึงพอใจของพนักงานประจาํปี 2562 

ภายใตห้วัขอ้ประเมิน  ขอ้ ไดแ้ก่ 
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1. ความเหมาะสม/พอใจ ของพนกังานตอ่สภาพแวดลอ้มการทาํงานกบับรษัิทฯ 

2. ความพงึพอใจของพนกังานเกียวกบังานในความรบัผิดชอบ 

3. ความคิดเหน็และมมุมองเชิงบวกตอ่เพือนรว่มงานและหวัหนา้งานของทา่น 

4. ความพึงพอใจของพนักงานเกียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการทีไดร้บัจาก

บรษัิทฯ 

5. ความพึงพอใจของพนักงานต่อการพัฒนาบุคลากรใหมี้ความก้าวหนา้ทาง

อาชีพในองคก์ร 

6. ความพงึพอใจของพนกังานดา้นคณุภาพชีวิตกบัการทาํงาน 

7. ความพงึพอใจของพนกังานทีจะทาํงานกบับรษัิทตอ่ไป 

ผลการสาํรวจความพงึพอใจของพนกังานปรากฏผลเป็นดงันี 

 

 

 
 

 

8.9 ขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีสาํคญั 
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8.10  รายงานการเปลียนแปลงการถือหุน้บรษัิทฯ ของกรรมการและผูบ้รหิารในปี  

ลาํดบั รายชือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้ ณ 

วนัที 31

ธนัวาคม 

2562 

จาํนวนหุน้ ณ 

วนัที 31

ธนัวาคม 

2561 

จาํนวนหุน้ที 

เปลียนแปลง

เพิมขนึ/

(ลดลง) 

สดัส่วน

การ 

ถือหุน้

ใน

บรษัิท 

1 พลเรอืเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง 
ประธานคณะกรรมการ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดคา่ตอบแทน 
500,000 700,000 (200,000) 0.024 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

2 นางกองแกว้ เปียมดว้ยธรรม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 
800,000 800,000 - 0.038 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

3 นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสียง 
- - - - 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

4 นายกมัพล   ตติยกวี ประธานคณะกรรมการความเสียง /กรรมการตรวจสอบ 200,000 200,000 - 0.009 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

5 ดร.โยธิน   อนาวิล 
กรรมการ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
200,000 400,000 (200,000) 0.009 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

*6 นายชชูาติ   เพ็ชรอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง 710,056,400 710,056,400 - 33.493 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ      

*7 นางดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ 720,000,000 720,000,000 - 33.962 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ      

8 ดร.ศกึษิต     เพชรอาํไพ 
กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
902,000 900,000 2,000 0.043 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ      

9 นายสรุพงษ์   เพ็ชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ(อาวโุส) 945,000 945,000 - 0.045 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 
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10 นายปรทิศัน ์  เพชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 2,520,500 2,430,500 200,000 0.119 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  50,000 50,000 - 0.002 

11 น.ส.ดวงแข สงนุย้ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 1,145,000 1,145,000 - 0.054 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

12 นายสรุตัน ์  ฉายาวรเดช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

13 น.ส.วิมลรตัน ์หนจูลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 504,000 504,000 - 0.024 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

14 นายสมเกียรติ   รศัมี ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 219,000 219,000 - 0.010 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

15 นายอาํนาจ   เนียมสี ผูจ้ดัการฝ่ายหนีสิน 414,300 500,000 (85,700) 0.020 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

16 นายบญัญัติ   นิลศิริ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 200,000 282,000 (82,000) 0.009 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

17 นายนิยม   รอดนอ้ย ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 438,000 438,000 - 0.021 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

18 นายประดิษฐ   ทองคาํ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 200,000 200,000 - 0.009 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 

19 นายสงกรานต ์  เอียมกาย ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 30,000 11,300 18,700 0.001 

 คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 

*ลาํดบัที  6  และลาํดบัที   7  เป็นคูส่มรสกนั 

ในปี  บรษัิทฯ ไม่พบรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัขดัต่อนโยบายการปอ้งกนัการทาํ รายการ

ทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

บรษัิทฯ มุง่มนัต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้ความเจรญิเติบโตอยา่งมนัคงและยงัยืน ดว้ยการสรา้งมลูคา่เพิม

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และคณุค่ารว่มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการ

ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพือใหมี้ระบบธรรมาภิบาลทีดี (Good Corporate 

Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายกาํรกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณ จริยธรรม

ทางธุรกิจ สาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เพือใหทุ้กคนนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อผูมี้

สว่นไดเ้สียทกุภาคสว่น ซงึไดมี้ประกาศและสือสารใหพ้นกังานไดร้บัทราบ รวมทงัเผยแพรไ่วใ้นเวป็ไซตข์องบรษัิท

ฯ (www.muangthaicap.com) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือใหพ้นกังานของบริษัทฯ ตลอดจนผูที้เกียวขอ้ง มีความรู ้

ความเขา้ใจในหลกัการกาํกับดูแลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกันดว้ยการยึดมันต่อความโปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได ้มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีการปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัหลกักฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย

ตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนมีความรบัผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดลอ้ม  

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance)  

เป็นการแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ช่วยสรา้งความเชือมนัและ

ความมนัใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ  ผูมี้สว่นไดเ้สีย  และผูที้เกียวขอ้งทกุฝ่าย  อนัจะนาํไปสูก่ารเพิมมลูค่าและสง่เสรมิ

การเติบโตอย่างยงัยืนของบรษัิทฯ  ดงันนั  บริษัทจึงกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ  เพือเป็นกรอบในการ

ปฏิบติังานดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 

1. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน มุ่งมนัทีจะนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรยิธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนกังาน ไปปฏิบติัในการดาํเนินงานของบรษัิท 

2. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั 

ซือสตัย ์สจุรติ โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษัิท และประกาศทีเกียวขอ้ง 

3. กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน จะยดึมนัความเป็นธรรมโดยปฏิบติัตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียม พรอ้มกบัดแูลสอดสอ่ง ควบคมุ ปอ้งกนัการตดัสินใจหรือการกระทาํใดๆ ทีมีความขดัแขง้

ทางผล ประโยชน ์และรายการทีเกียวโยงกนั  โดยยดึถือประโยชนข์องบรษัิทเป็นทีตงั 

4. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน  ยึดมนัและปฏิบติัตามคู่มือการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนั  และไมล่ว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา  เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

5. ดาํเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียงใหอ้ยู่ในระดับทีเหมาะสม 

รวมถงึการมีระบบบญัชีและรายงานทางการเงินทีมีความถกูตอ้งเชือถือได ้

6. ดาํเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของบรษัิทมีการกาํหนดอาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการแตล่ะคณะและผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน 

7. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สรา้งจิตสาํนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม 

ตลอดจนมุง่มนัในการพฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เนือง 
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8. ดาํเนินการโดยคาํนงึถงึความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย   ชมุชน   สงัคมและสงิแวดลอ้ม 

9. ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของผูถื้อหุน้ ปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

10. มุง่มนัสูค่วามเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ โดยยดึมนัในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการ

รบัฟังและทบทวนตนเอง  เพือเพิมศกัยภาพในการบรหิารและสรา้งสรรคส์งิทีดีทีสดุอยูเ่สมอ 

11. ดาํเนินการใหมี้การเปิดเผยสารสนเทศทีสาํคญัอย่างเพียงพอ เชือถือได ้และทนัเวลา ตราบเทา่ทีไม่

กระทบตอ่ประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเชือมนัว่า นโยบายกาํกบัดแูลกิจการทีดี จรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง

ธุรกิจนี จะเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลใหบ้ริษัทฯ กา้วสู่การเป็นบริษัทชนันาํทีมีความเจริญเติบโตอย่างมนัคงและ

ยงัยืน ควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบเศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้มของประเทศ ก่อใหเ้กิดความ

เชือมนั และภาพลกัษณที์ดีใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทงัในปัจจุบนัและ

อนาคต 

ดงันนั บริษัทฯ จึงกาํหนดใหมี้นโยบายในการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ตามทีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย โดยแบง่เป็นหวัขอ้หลกั   หมวดดงัตอ่ไปนี 

 หมวดที  สทิธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 

1. การปกปอ้งและคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุน้ 

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

โดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิ หรือจาํกดัโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ

ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จดัใหมี้ช่องทางการสือสารต่อนกัลงทนุ ผ่านฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธข์อง

บรษัิทฯ และเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯในสว่นของ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ ซงึจะมีขอ้มลูปัจจบุนั และขอ้มลู

สารสนเทศของบรษัิทฯ รวมถงึการใชส้ทิธิตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ 

2. การจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

ในปี  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  เมือ

วนัที 18 เมษายน  เวลา .  น. ณ หอ้งประชมุปินเกลา้  (ชนั ) โรงแรมรอยลั ซิตี เลขที 

 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเป็นไปตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับหลักการ

ประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) และมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการที

ดีตามแนวทางของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี 

 บริษัทฯ เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถนาํเสนอเรืองหรือวาระพิจารณาเพือ

เขา้บรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพือเขา้รบั

การเลือกตงัเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล เป็นการลว่งหนา้  เดือนก่อนวนัสินสดุรอบปี
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บัญชี คือตังแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขันตอน วิธีการ

ดํา เ นิ นการ  และ เอกสาร ในการ ใช้สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วบน เว็ บ ไ ซต์ของบริ ษั ทฯ

http://investor.muangthaicap.com/th/document/shareholders-meeting อย่างไร

ก็ตาม ในปี  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดใชส้ิทธิดงักล่าว ดงัทีไดแ้จง้ผลใหผู้ถื้อ

หุน้รบัทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯ จดัทาํและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารบอกกล่าวนดั

ประชุม เพือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบขอ้มลู วนั เวลา สถานทีและวาระการประชุม ขนัตอน

การปฏิบติัในการลงทะเบียนและเอกสารทีตอ้งนาํไปแสดงต่อเจา้หนา้ทีก่อนเขา้ร่วม

ประชุม ตลอดจนขอ้มูลทังหมดทีเกียวข้องกับเรืองทีตอ้งตัดสินใจในการออกเสียง

ลงคะแนนในทีประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับรายงานประจาํปีใหทุ้กคนไดท้ราบเป็น

ภาษาไทย และภาษาองักฤษ บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  

วนั และจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณียใ์หแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มรายงานประจาํปีใน

รูปแบบ QR Code ล่วงหนา้ 7 วันก่อนวนัประชุม เพือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ 

 บริษัทฯ ลงประกาศในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา  วนัติดต่อกันล่วงหนา้มากกว่า  วัน 

ก่อนวนัประชมุ 

 บริษัทฯ มิไดมี้การเพิมวาระการประชุม หรือเปลียนแปลงขอ้มลูสาํคญัในหนงัสือบอก

กลา่วนดัประชมุโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

 บรษัิทฯ จดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และมีคาํอธิบาย

ขันตอนในการมอบฉันทะ และเอกสารทีตอ้งใชอ้ย่างชัดเจนแนบไปกับหนังสือบอก

กล่าวนัดประชุม สาํหรบัใชใ้นกรณีทีผูถื้อหุน้ประสงคม์อบฉันทะใหบุ้คคลอืนเขา้ร่วม

ประชุมแทน โดยบริษัทฯ จัดหาและติดอากรแสตมป์ให้ ทังยังเสนอชือประธาน

คณะกรรมการ/กรรมการอิสระ ใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกเป็นผูร้บัมอบฉันทะ

ดว้ย 

 เพือใหก้ารประชมุดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ นาํเทคโนโลยีบารโ์คด้มาใช้

ในกระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กระบวนการนับคะแนนเสียง  และ

กระบวนการแสดงผลการลงคะแนนเสียง ใหเ้กิดความรวดเรว็ และแม่นยาํ ซึงบริษัทฯ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงก่อนเวลาประชมุไดไ้มน่อ้ยกวา่  ชวัโมง  

 คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อยทุกชุด และประธานกรรมการบริหาร พรอ้มดว้ย

คณะผูบ้ริหารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และผูแ้ทนจากบรษัิทบรษัิท ลอว ์ชายนิง จาํกดั ซึง

เป็นทีปรึกษาทางกฎหมายและทาํหน้าทีเป็นผู้ตรวจการ (Inspector) เข้าร่วมการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียง โดยมีผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  
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อาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อย เขา้รว่มสงัเกตการณเ์พือใหก้ารประชมุดาํเนินการ

อยา่งถกูตอ้ง และโปรง่ใสตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 ประธานคณะกรรมการมอบหมายให ้คณุศกัดิชยั    วิรุฬหชี์ว ซงึเป็นทีปรกึษากฎหมาย

ของบรษัิทฯ ใหแ้จง้จาํนวนและสดัสว่นผูถื้อหุน้ทีเขา้ประชมุ ทงัทีมาดว้ยตนเอง และรบั

มอบฉนัทะใหที้ประชมุทราบ รวมถึงชีแจงหลกัเกณฑแ์ละขนัตอนการประชมุ การออก

เสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมทังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิแสดง

ความคิดเห็น และตงัคาํถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

และประกาศผลการลงคะแนนเสียงทงัเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจาํนวน

บตัรเสีย ในแตล่ะวาระใหที้ประชมุทราบ 

 เนืองจาก บรษัิทฯ มีหุน้ประเภทเดียว คือหุน้สามญั ซงึ  หุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ยกเวน้กรณีทีมีกฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอืน 

โดยหากผูถื้อหุน้คนใดทีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดซงึทีประชมุจะไดล้งมติ ผูถื้อหุน้

คนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนนเลือกตงัคณะกรรมการ ซงึกรรมการผูไ้ดร้บัการเสนอชือ และเป็นผูถื้อหุน้มี

สทิธิออกเสียง จะสามารถลงคะแนนไดต้ามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

 สาํหรับวาระเลือกตังกรรมการ บริษัทฯ กาํหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยไดร้ะบุขอ้มูลขอ้มูลประวัติโดยย่อของผูที้ถูกเสนอชือเพือเขา้รบัการ

เลือกตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง หรือกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงขอ้มลูอืน

ทีเกียวขอ้งและจาํเป็นเพือประโยชนใ์นการพิจารณของผูถื้อหุน้ดว้ย ทงันี ก่อนเริมการ

พิจารณาวาระเลือกตงักรรมการ กรรมการทีไดร้บัการเสนอชือไดอ้อกจากหอ้งประชุม 

เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงอยา่งเป็นอิสระและ

โปรง่ใส  

 สําหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ  ได้มีการระบุจํานวนเงินและประเภทของ

ค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละตาํแหน่งไดร้บั ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน 

 สาํหรับวาระแต่งตังผูส้อบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี มีการแจ้งชือผูส้อบบัญชี 

บรษัิททีสงักดั ประวติัการทาํงานโดยย่อ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และจาํนวนปี

ทีปฏิบติัหนา้ทีในฐานะผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และเหตผุลในการเสนอแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่ง/กลบัมาดาํรงตาํแหน่ง อตัราค่าสอบบญัชี และขอ้มลูอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เพือเป็น

ขอ้มลูประกอบการพิจาณาของผูถื้อหุน้ 

 สาํหรบัวาระจ่ายเงินปันผลประจาํปี มีการระบนุโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปัน

ผล และจาํนวนเงินปันผลทีเสนอจ่าย ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลในอดีต และวนัจ่ายเงิน
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ปันผล ซงึกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งไดร้บัเงินปันผลภายใน  วนั หลงัจากทีมีมติจ่ายเงิน

ปันผลประจําปีในทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการ

พิจารณาของผูถื้อหุน้  ทงันีตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายทีเกียวขอ้ง การ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

 บริษัทฯไดจ้ัดให้มีการบันทึกภาพ ภาพเคลือนไหว และเสียงตลอดระยะเวลาการ

ประชมุและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพือใหผู้ถื้อหุน้และประชาชนทวัไปสามารถ

เขา้รบัชมการประชมุยอ้นหลงัไดเ้พือความโปรง่ใส 

 บริษัทฯไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํผลสรุปผลการลงมติในทีประชมุ พรอ้มผลคะแนนของแต่

ละวาระใหผู้ถื้อหุน้และประชาชนทัวไปรบัทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวันที   เมษายน    วันเดียวกันหลงัจาก

เสรจ็สนิการประชมุ   และเผยแพรล่งบนเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ ในวนัถดัไป 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานบนัทึกการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทงัภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ครอบคลมุรายละเอียดสาํคญัเรืองต่างๆ อาทิ ประเด็นคาํถาม-คาํตอบที

ผูถื้อหุน้ซกัถามในแต่ละวาระ มติทีประชมุพรอ้มคะแนนเสียงทีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งด

ออกเสียง และจาํนวนบตัรเสีย เป็นตน้ ทงันีรายงานบนัทึกการประชมุไดถ้กูเผยแพรใ่ห้

ผู้ถือหุ้นและประชาชนทัวไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลงบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภายใน  วัน 

หลงัจากเสรจ็สนิการประชมุ  

 บรษัิทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกตามสมควรใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดใ้ชส้ิทธิ โดยจดัประชมุ

ในวนัทาํการ ณ โรงแรมซึงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ใกลส้าํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ซึงผูถื้อ

หุน้สามารถเดินทางมารว่มประชมุไดอ้ย่างสะดวก และมิไดกี้ดกนัหรือสรา้งอปุสรรคใน

การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดติ้ดตอ่สือสารระหวา่งกนั 

 บริษัทฯ จัดใหมี้เจา้หนา้ทีนักลงทุนสมัพันธ์เป็นผูป้ระสานงานการใหข้อ้มลูและตอบ

คาํถามกบัผูถื้อหุน้ 

 หมวดที  การปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 

 บริษัทฯ กาํหนดนโยบาย จรรยาบรรณและบทลงโทษว่าดว้ยการใชข้อ้มลูภายใน และ

การซือขายหลกัทรพัยข์ายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เพือป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใชข้อ้มลู

ภายในทียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพือหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอื้นโดยมิ

ชอบ 
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 กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หา้มซือขายหุน้ของบริษัทฯ 

ในช่วงเวลาทีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูททางการเงินทีสาํคญั หรือในช่วงเวลาทีกาํหนด 

(Blackout period) ซึงบริษัทฯ ได้กาํหนดไว้เป็นระยะเวลา  วัน ทังนีในปี  

บริษัทฯ ไม่พบกรณีทีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทาํการซือขายหลกัทรพัยโ์ดยใช้

ขอ้มลูภายใน หรอืซือขายในช่วงเวลา Blackout period 

2. การป้องกันการทาํรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) 

 บริษัทฯ กาํหนดนโยบายทีไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทงัผูที้เกียวขอ้ง

กับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชนส์่วนตัวทีขัดแยง้กับผลประโยชนข์อง

บริษัทฯ และควรหลีกเลียงการกระทาํทีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผู้

ทีมีสว่นเกียวขอ้ง หรอืมีสว่นไดเ้สีย หรอืเกียวโยงกบัรายการทีพิจารณามีหนา้ทีตอ้งแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงความสมัพันธ์ หรือการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดย

บคุคลดงักลา่วไมมี่สว่นรว่มในการตดั สนิใจใดๆในธุรกรรมดงักลา่ว  

 บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ หนา้ทีในการรายงานการถือ

ครองหลกัทรพัยใ์นบรษัิทฯ ของตนเอง คูส่มรส และบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจน

รายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา   และบทกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์พ.ศ.  ในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) และรายงานประจาํปี  (แบบ -2) 

 ในปี  บริษัทฯ ไม่พบรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์นัขดัต่อนโยบาย

การปอ้งกนัการทาํรายการทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3. การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ  กับบุคคลทีมีส่วนได้เ สีย  (Related Party 

Transactions) 

 ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของรายการทีเกียว

โยงกันอย่างรอบคอบ ว่ารายการทีเกียวโยงกันไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม เป็นไปตาม

ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at Arm’s Length Basis) และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั ในเรืองการกาํหนด

ราคา (Transfer Pricing Policy) และเงือนไขต่างๆ กบับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ดา้น

ผลประโยชนว์่าเสมือนทาํรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการและผูบ้ริหารทีมี



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

78 
 

ส่วนไดเ้สียมิไดร้่วมพิจารณา และออกเสียงในเรืองทีเกียวกบัรายการระหว่างกนัทีตน

เกียวขอ้ง 

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรายการทีเกียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในแบบ

แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) และรายงานประจาํปี  (แบบ -2) 

4. การมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทฯ 

 บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

ตนเอง และบคุคลทีมีความเกียวขอ้ง ซึงมีส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเมือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิารระดบัสงู 

และรายงานทุกครงัเมือมีการเปลียนแปลงขอ้มลูผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงรายงานเป็น

ประจาํทุกสินปี ทงันี เลขานุการบริษัทจะตอ้งจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ดงักล่าวใหแ้ก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเพือใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.  และเพือใชข้อ้มลูดงักลา่ว

ในการตรวจสอบและปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 บริษัทฯ กาํหนดใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิทใหร้บัทราบเกียวกบัการซือขายหุน้ของบรษัิทฯ อย่างนอ้ย  วนั ลว่งหนา้ก่อนทาํ

การซือขาย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทีมีส่วนไดเ้สียในเรืองใด จะไม่ร่วม

พิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรืองนัน โดยใหมี้การบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชมุดว้ย 

หมวดที  บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

  บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายของบรษัิทฯ ทงั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเป็นผูที้ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มทีไดร้บัผลกระทบโดย

ออ้ม หรือมิไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เลย ซงึนบัตงัแต่ปี  เป็นตน้มา บรษัิทฯ จดักลุม่

ผูมี้สว่นไดเ้สียออกเป็น  กลุม่ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาเพิมหน่วยงานกาํกบัดแูลมาเป็นอีกหนึงกลุม่

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เนืองจากธุรกิจเกือบทงัหมดของบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากกฎหมายและการกาํกับดูแลของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลังเป็นสาํคัญ นอกจากนัน บริษัทฯ ยังมีหนา้ทีตอ้งรายงานต่อ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย กระทรวงการคลงั และหน่วยงานกาํกบัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

  อยา่งไรก็ตาม ความรบัผิดชอบ ประเดน็ผลกระทบ และเครอืงมือทีใชใ้นการสือสารตอ่กลุม่ผูมี้สว่นได้

เสียอาจแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะปี อนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม และความเสียงที

เปลียนแปลง ซงึบรษัิทฯ จะทาํการปรบัปรุงเป็นระยะๆ  
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กลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สีย เครอืงมือ ความถี ประเดน็ผลกระทบ 
บคุลากร 
(กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ
พนกังาน) 

ช่องทางการติดตอ่สือสาร
ภายในองคก์รผ่านระบบ 
internal portal 

- MTC University 

- MTC Forum 

ตลอดเวลา  ขนัตอนการปฏิบติังาน/ปัญหาในการปฏิบติังาน 

 ความกา้วหนา้ ความมนัคงในอาชีพ และ
สวสัดิการคา่ตอบแทน 

 นโยบายความปลอดภยั ขนัตอนการปฏิบติังาน
อย่างปลอดภยั สขุอนามยัในสถานทีปฏิบติังาน 
และนอกสถานที 

วารสารเมืองไทยสมัพนัธ ์ รายเดือน  ข่าวสารในอตุสาหกรรม 

 การแบง่ปันประสบการณก์ารทาํงานระหวา่ง
พนกังาน 

 นโยบายตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบัผูมี้สว่นไดเ้สียของ
บรษัิทฯ 

 กิจกรรมเพือสงัคม 
การประชมุพนกังาน (ระดบั
ผูบ้รกิาร, ระดบัผูจ้ดัการ, 
ระดบัฝ่าย ระดบัพนกังาน
แตล่ะฝ่ายและสาขา) 

รายเดือน  กิจกรรมพฒันาความรู ้ความสามารถ และ
ศกัยภาพของพนกังานใหต้อบสนองตอ่ทิศ
ทางการดาํเนินธรุกิจ 

 วิเคราะห ์เพือหาทางแกไ้ขปัญหาในขนัตอนการ
ปฏิบติังาน 

 ความเสียงในการดาํเนินงาน 

 คณุธรรม และวิสยัในการปฏิบติังาน และการ
ใหบ้รกิารอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 

กิจกรรมผูบ้รหิารพบ
พนกังาน  

รายเดือน
และรายปี 

 การสนบัสนนุความหลากหลายในองคก์ร 
 การดแูลพนกังานอย่างเป็นธรรมและทวัถึง 
 การสนบัสนนุสขุภาพและสขุอนามยัของพนกังาน 

 การสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธ ์และการสรา้ง
ความผกูพนัธร์ะหวา่งพนกังานและองคก์ร 

กิจกรรมกีฬาเพือสขุภาพ 
และเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
พนกังาน 

รายเดือน 
และรายปี 

การสาํรวจความพงึพอใจ
ของพนกังาน 

รายปี ปัจจยัทีทาํใหพ้นกังานพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจ ซงึ
นาํไปสูก่ารปรบัปรุงเพือการพฒันาอย่างยงัยืน 

ช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรยีน 
(Whistleblower channel) 

ตลอดเวลา  แจง้เหตทุจุรติ คอรปัชนั การประพฤติมิชอบ/ผิด
วินยั 

 แจง้ขอ้รอ้งเรยีนเรอืงการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ภายในองคก์ร 

ลกูคา้ การสาํรวจความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

รายเดือน  การพฒันาผลิตภณัฑส์ินเชือ และการใหบ้รกิารที
ตรงตอ่ความตอ้งการและความพงึพอใจของลกูคา้ 

 การจดัการใหเ้กิดมาตรฐานการใหบ้รกิารทีเป็น
เลิศอย่างเป็นธรรมและโปรง่ใสแก่ลกูคา้ 

การสาํรวจความพงึพอใจ
ของลกูคา้ 

เมือใช้
บรกิาร 

บรกิารช่องทางการรบัฟัง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ/

ตลอดเวลา 
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ขอ้รอ้งเรยีน/ใหค้วาม
ช่วยเหลือตอบขอ้สกัถาม 

- Online ผ่านสือสงัคม
ออนไลน ์

- Offline ผ่าน
แบบฟอรม์ขอบคณุ
ลกูคา้, สายดว่น, และ
สาขาทวัประเทศ) 

ช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรยีน 
(Whistleblower channel) 

ตลอดเวลา  แจง้เหตทุจุรติ คอรปัชนั การประพฤติมิชอบ/ผิด
วินยั 

 แจง้ขอ้รอ้งเรยีนเรอืงการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ภายในองคก์ร 

ผูถื้อหุน้/นกัลงทนุ/
เจา้หนี 

การประชมุสามญัประจาํปี รายปี ผลการดาํเนินงาน และรายงานการเติบโตทางธรุกิจ 
การเลือกตงักรรมการบรษัิทฯ 

รายงานประจาํปี และ
รายงานความยงัยืน 

รายปี  ผลการดาํเนินงาน และแผนกลยทุธก์าร
ดาํเนินงาน ระยะสนั/กลาง/ยาว 

 ความเสียง ความทา้ทาย แนวโนม้ของ
อตุสาหกรรม ผลกระทบ และปัจจยัซงึอาจมีผลตอ่
ผลการดาํเนินงาน และการเติบโตของธรุกิจ 

 ผลกระทบจากการดาํเนินธรุกิจตอ่เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิงแวดลอ้ม และการพฒันาอย่างยงัยืน  

การประชมุนกัวิเคราะห ์ รายไตรมาส 
กิจกรรมพบปะนกัลงทนุ 
(Opportunity Day) ณ 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รายไตรมาส 

กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์
อืนๆ, เดินทางชีแจงผลการ
ดาํเนินงาน/แผนการ
ดาํเนินงาน, สายด่วนนกั
ลงทนุสมัพนัธ,์ อีเมล, หนา้
เวบ็ไซตน์กัลงทนุสมัพนัธ,์ 
กิจกรรมเยียมชมสาขาและ
ศนูยป์ระมลู 

 

คูค่า้ การประเมินผลปฏิบติังาน
ของคูค่า้ โดยคาํถึงถึง
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิงแวดลอ้ม 

รายปี  การจดัการใหเ้กิดการจดัซือทีโปรง่ใสและเป็น
ธรรม  

 การรกัษาความสมัพนัธ ์และประเมินทิศทางการ
ดาํเนินธรุกิจของคู่คา้ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการ
พฒันาอย่างยงัยืนของบรษัิทฯ  

คูแ่ข่ง การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ตลอดเวลา  การเขา้รว่มสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธรุกิจสินเชือ
ทะเบียนรถ (Vhicle Title Loan Trade 
Association – VTLA) รว่มกบัคู่แข่งกนัทางการคา้
ทีสาํคญัอีกกวา่  ราย 

 สมาคมสินเชือทะเบียนรถฯ ใหก้ารสนบัสนนุ 
ธปท. จดัประชมุแสดงความคิดเห็นตอ่การ
ปรบัปรุงเอกสารประกอบการขาย เพือใหเ้ป็นไป
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ตามเกณฑก์าํกบัดแูลและสรา้งความโปรง่ใสและ
เป็นธรรมแก่ลกูคา้ เมือวนัที  พฤษภาคม  

ชมุชนและสงัคม กิจกรรมเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งใหช้มุชนและสงัคม 
(โครงการ CSR) 

รายปี  โครงการเพือการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในชมุชน และสงัคม 

 ผลกระทบจากการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และ
แนวทางการพฒันาอย่างยงัยืนตอ่เศรษฐกิจ, 
สงัคม และสิงแวดลอ้ม 

รายงานประจาํปี และ
รายงานความยงัยืน 

รายปี  

บรกิารช่องทางการรบัฟัง
ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ/
ขอ้รอ้งเรยีน/ใหค้วาม
ช่วยเหลือตอบขอ้สกัถาม 

- Online ผ่านสือสงัคม
ออนไลน ์

- Offline ผ่าน
แบบฟอรม์ขอบคณุ
ลกูคา้, สายดว่น, และ
สาขาทวัประเทศ) 

ตลอดเวลา  

ช่องทางรบัเรอืงรอ้งเรยีน 
(Whistleblower channel) 

ตลอดเวลา  

 

นอกจากนนั บรษัิทฯ ยงัจดัทาํจรรยาบรรณตอ่แตล่ะกลุม่ของผูมี้สว่นไดเ้สียซงึบรรจอุยูใ่นหมวดที  

บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย ในจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี 

1. บคุลากร (กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน) 

บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการทีบรษัิทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนืองและมนัคง

มากว่า 27 ปี และจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างยงัยืนในอนาคตนนั บริษัทฯ จาํเป็นตอ้ง

ไดร้บัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพนกังานทกุคน ทกุระดบั ซึงบริษัทฯ ไดย้ึดถือ

การปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกนัมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่าสวสัดิการ และ

ความเป็นอยูที่ดีของพนกังานเครอืงสะทอ้นชีวดัความเขม้แข็งขององคก์ร  

ทงันี เนืองจากบริษัทฯ ใหบ้ริการสินเชือแก่ลกูคา้ทวัประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย

ดา้นความหลากหลายในองคก์ร ดว้ยความเชือมนัว่าบคุลากรของบริษัทฯ ควรเขา้ใจ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนัน การจ้างบุคลากรทีมีความหลากหลายด้านความ

คิดเห็น และภูมิหลังย่อมส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสรา้งความผูกพันกับพนักงาน 

ลกูคา้ และชมุชนไดอ้ยา่งยงัยืน 
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สถิติความหลากหลายของพนกังาน  

อตัราสว่นพนกังานหญิงตอ่จาํนวนพนกังานทงัหมด รอ้ยละ 10.42 

อตัราสว่นพนกังานหญิงตอ่จาํนวนพนกังาน (ในสาํนกังานใหญ่) รอ้ยละ 38.59 

อตัราสว่นผูบ้รหิารหญิง รอ้ยละ 23.08 

การจา้งพนกังานทอ้งถิน จาก  ทวัประเทศไทย 

(ไมมี่การจา้งงานอยา่ง
กระจกุตวั) 

การจา้งพนกังานทีมีความบกพรอ่ง หรอืพิการ 

- พนกังานสง่เอกสาร จาํนวน  คน 

- พนกังานบญัชี จาํนวน  คน 

- พนกังานธุรการ จาํนวน  คน 

 คน 

 

2. ลกูคา้ 

บรษัิทฯ มีแนวทางดาํเนินธุรกิจโดยมีลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric) ภายใต้

สโลแกน “บรกิารใกลชิ้ด ดจุญาติมิตรทีรูใ้จ” โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั

ต่อลกูคา้ซงึมุ่งเนน้เรืองความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ครอบคลมุทงัดา้นความตอ้งการของ

ลกูคา้ ความพึงพอใจของลกูคา้ และสิทธิอนัพึงมีของลกูคา้ โดยในปี  บริษัทฯได้

ใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดีกบัภาครฐั โดยเฉพาะการตอบสนองต่อนโยบายในการดแูล

ปัญหาหนีสินเกินตวัของภาคครวัเรือนไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงแนวปฏิบติั

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการดงัตอ่ไปนี 

- บริษัทฯ จัดใหมี้การประเมินความสามารถในการชาํระหนีของลกูคา้อย่างถีถว้น 

โดยมุง่เนน้ใหล้กูคา้ไมก่่อหนีเกินตวั และมีเงินเหลือสทุธิเพียงพอตอ่การดาํรงชีพ 

- บริษัทฯ พัฒนาออกแบบและนาํเสนอผลิตภัณฑ์สินเชือทีสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของลกูคา้ โดยคาํนงึถงึความมนัคงทางการเงินในระยะยาว 

- บรษัิทฯ ดาํเนินการสง่เสรมิการตลาดอยา่งเหมาะสม และไมก่ระตุน้การก่อหนีทีไม่

จาํเป็น  

อนัสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีแนวทางการบรหิารจดัการความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ดงัตอ่ไปนี 

 ความรบัผิดชอบตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ 

บริษัทฯ เชือว่าการรบัฟังความตอ้งการของลกูคา้เป็นบนัไดสาํคญัในการพฒันาอย่าง

ยังยืนของบริษัทฯ ทังนี เป้าหมายของการปรบัปรุงผลิตภัณฑส์ินเชือ และบริการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแทจ้รงิของลกูคา้นนั เป็นการพฒันาการเขา้ถึงบรกิารทาง

การเงินของประชาชนในประเทศอีกทางหนึง จากประสบการณ์การเป็นผูใ้หบ้ริการ
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สนิเชือไมโครไฟแนนซม์าเกือบ  ทศวรรษ บรษัิทฯ ไดศ้กึษาและพบกว่าความตอ้งการ

หลักของลูกคา้ คือ การไดอ้นุมัติสินเชือเป็นเงินสดอย่างรวดเร็ว วงเงินเพียงพอกับ

ความตอ้งการใชเ้งิน ไม่มากเกินความสามารถในการชาํระหนี ไม่นอ้ยเกินไปจนไม่

เพียงพอตอ่ความตอ้งการ หรอืมากเกินไปเมือเทียบกบัมลูคา่ของสนิทรพัยจ์นก่อใหเ้กิด

อัตราหนีเสียทีสูง และน้อยเกินไปเมือเทียบกับมูลค่าของสินทรัพยจ์นไม่เป็นธรรม 

อตัราดอกเบียมีความเป็นธรรม โปรง่ใส ไม่ซบัซอ้น และสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และ

การไดร้บัการบริการทีสภุาพ จริงใจ และทวัถึง ซึงบรษัิทฯ ไดส้่งมอบผลิตภณัฑส์ินเชือ

ไมโครไฟแนนซที์มีองคป์ระกอบดงักลา่วครบถว้นใหแ้ก่ลกูคา้ของเรามาโดยตลอดผ่าน

การขยายสาขาเพือใหเ้ราสามารถเขา้ถงึลกูคา้ไดอ้ยา่งทวัถงึ 

อย่างไรก็ดี ในปี  นี บริษัทฯ จึงไดเ้พิมผลิตภัณฑส์ินเชือใหม่ คือสินเชือเช่าซือ

รถจักรยานยนต ์เพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เดิมของบริษัทฯ ซึงเป็น

ลกูคา้ทีมีประวติัการชาํระทีดี และอาจมีความตอ้งการเช่าซือรถจกัรยานตใ์หม่ในอตัรา

ดอกเบียทีเป็นธรรมและสะทอ้นความเสียงดา้นเครดิตทีแทจ้รงิได ้  

 ความรบัผิดของตอ่ความพงึพอใจของลกูคา้ 

บริษัทฯ พฒันาช่องทางใหล้กูคา้แสดงความคิดเห็นเพือพฒันาผลิตภณัฑส์ินเชือและ

การบรกิารใหดี้ยิงขนึ นอกจากนนั บรษัิทฯ ไดน้าํผลจากการประเมินความพงึพอใจของ

ลูกค้ามาใช้ประกอบเป็นปัจจัยหนึงในดัชนีวัดผลงานของพนักงาน ซึงมีผลต่อ

ค่าตอบแทนของพนกังาน นอกจากแบบฟอรม์ขอบคณุลกูคา้ทีบริษัทฯ จดัทาํขึน และ

สง่ใหล้กูคา้ทางไปรษณียโ์ดยตรง และใหล้กูคา้ตอบกลบัแบบฟอรม์เพือประเมินความ

พึงพอใจดังกล่าวด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียนโดยบริษัทฯ) กลับมายัง

สาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยตรง ทงันี เพือใหม้นัใจว่าความเห็นทีไดจ้ากลูกคา้มี

ความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสใหล้กูคา้สามารถติ ชม รอ้งเรียน 

การใหบ้ริการผ่านช่องทางอืนๆ อาทิ สายด่วน อีเมล สือสังคมออนไลน ์ทังเฟซบุค 

และไลน ์แอพพลิเคชนั รวมถึงช่องทางรบัเรืองรอ้งเรียน (whistleblower channel) ซึง

บริษัทฯ พบว่าสายด่วน และสือสงัคมออนไลน ์เป็นช่องทางทีไดร้บัความนิยมและมี

ประสทิธิภาพในการสือสารมากทีสดุ 

ยิงกว่านนั ในปี  นี บริษัทฯ ไดน้าํนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีมาใชใ้นการปรบัปรุง

ประสบการณข์องลกูคา้ (Customer Experience) ดงันี 

‐ ระบบ Cross-bank Bill Payment ดว้ยความรว่มมือกบับริการ K-Plus เพือเพิมความ

สะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ในการชาํระค่างวด นอกเหนือจากช่องทางการชาํระทีสาขา 

และเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส ซงึไมมี่คา่ธรรมเนียมในการใชบ้รกิาร  

‐ บรกิาร AI Chatbot ใน Facebook Messenger เพือใหข้อ้มลู และตอบคาํถาม

ของลกูคา้ อยา่งรวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ ตลอด  ชวัโมง 
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 ความรบัผิดชอบตอ่สทิธิอนัพงึมีของลกูคา้ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสิทธิอนัพึงมีของลกูคา้ และมีนโยบายที

จะไมป่ฏิบติัการใดๆ อนัจะละเมิดสทิธิอนัพงึมีของลกูคา้ อาทิ สทิธิในการตดัสินใจดา้น

การเงินทีเหมาะสม หมายความถงึสทิธิทีลกูคา้จะสามารถตดัสินใจขอสินเชือในจาํนวน

ทีลกูคา้พึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะไม่ก่าวกา้ย หรือยดัเยียดวงเงินเกินกว่าทีลกูคา้คิดว่า

จาํเป็น ในการนี บริษัทฯ ไดจ้ดัการใหมี้กระบวนการสอบถามขอ้มลู (Due Diligence) 

นอกเหนือจากขันตอนการประเมินมลูค่าของทรพัยส์ินเพือประเมินความสามารถใน

การชาํระหนีของลกูคา้อย่างถีถว้น เพือป้องกนัไม่ใหล้กูคา้ก่อหนีสินเกินตวั และมีเงิน

เหลือสทุธิเพียงพอต่อการดาํรงชีพ, สิทธิในการไดร้บัอตัราดอกเบียและค่าธรรมเนียมที

โปรง่ใส, สิทธิในการไดร้บัการสือสารทีชดัเจน ในเรืองของอตัราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม 

และเงือนไขต่างๆ, สิทธิทีจะไดร้บัการใหบ้รกิารดว้ยความเคารพและสภุาพ รวมถึงการ

ทวงหนีทีเป็นไปตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี และสิทธิในการแสดงขอ้คิดเห็นหรือขอ้

รอ้งเรยีน ซงึบรษัิทฯ ไดจ้ดัช่องทางการรอ้งเรยีนตา่งๆ ดงัทีกลา่วไปแลว้  

อยา่งไรก็ตาม ในปี  บรษัิทฯ ตระหนกัถงึสิทธิในขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ ซงึ

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล และความมันคงของระบบ

สารสนเทศ ดงัเปิดเผยในหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือเป็นแนวปฏิบติัในการคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลของทงัลกูคา้ พนกังาน และคู่คา้ของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.

ขอ้มลูสว่นบคุคลทีประกาศใชแ้ลว้อีกดว้ย 

3. ผูถื้อหุน้/นกัลงทนุ/เจา้หนี 

บริษัทฯ ใหค้วามเคารพแก่สิทธิของผูถื้อหุน้ นักลงทุน และเจา้หนีทุกรายอย่างเสมอ

ภาค โดยบริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญอย่างยิงต่อการเปิดเผยขอ้มูลทังดา้นการเงิน และ

ขอ้มลูทวัไป อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ โปรง่ใส และทนัเวลา เพือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ และ

เจา้หนีสามารถตดัสินใจ และมีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเหน็ตามสทิธิของตนอยา่ง

เต็มที ทงันี บริษัทฯ จดัใหมี้การเผยแพรข่่าวสาร และขอ้มลูผ่านทางช่องทางนกัลงทนุ

สมัพนัธ ์สือต่างๆ และกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์โดยจัดตงัฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ

รบัผิดชอบในการสือสาร ตอบขอ้ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หนี และผูมี้ส่วนได้

เสียอืนๆ 

4. คูค่า้ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญอย่างยิงต่อการคัดเลือกคู่คา้ทีเหมาะสม โดยตอ้งมันใจว่า

กระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่คา้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับการมีคู่คา้ทีมีชือเสียงทีดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ 

และสามารถปฏิบติตามเงือนไขทีกาํหนดได้ โดยในปี  บริษัทฯ ได้ปรับปรุง

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยกําหนดให้มีการ
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พิจารณาถึงผลกระทบและความเสียงดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดลอ้มของคู่คา้ใน

การประเมินคู่คา้รายสาํคญัของบริษัทฯ อาทิ ความเสียงในการละเมิดกฎหมายดา้น

สงิแวดลอ้มและแรงงาน เป็นตน้ ทงันีเพือนาํไปสูก่ารพฒันาธุรกิจรว่มกนัอยา่งยงัยืน  

5. คูแ่ข่ง 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัดว้ยการดาํเนินธุรกิจภายใตจ้รยิธรรม 

จรรยาบรรณ สาํนึกรับผิดชอบ กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ไม่บ่อนทาํลายชือเสียงของคู่แข่งขนั ไม่

แสวงหาความลบัอย่างไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กลา่วหาในทางรา้ย และไม่กระทาํ

การอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธิ หรือทรพัยส์ินทางปัญญาของคู่แข่งโดยมิชอบ รวมถึง

สนบัสนนุการร่วมมือกับคู่แข่งทางการคา้อนัก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อผูบ้ริโภค มิใช่เป็น

การผกูขาดสว่นแบง่การตลาด 

6. ชมุชนและสงัคม 

บรษัิทฯ มุง่มนัทีจะเป็น “ผูใ้หบ้รกิารสนิเชือไมโครไฟแนนซที์รบัผิดชอบ”  

ซงึครอบคลมุการพฒันาความยงัยืนทงั  มิติ ดงัตอ่ไปนี 

 ความยงัยืนดา้นเศรษฐกิจ 

เปา้หมายหลกัของการพฒันาความยงัยืนดา้นเศรษฐกิจ คือการพฒันาการเขา้ถงึแหลง่

เงินทนุ และลดความเหลือมลาํทางเศรษฐกิจของประชาชน ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นในหลกั

ปรชัญาในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ (CSR-in-process) ทังรูปผลิตภัณฑส์ินเชือ 

อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียม มาตรฐานการใหบ้ริการ และดัชนีชีวัดผลงานของ

บริษัทฯ นอกจากนัน ในปี  บริษัทฯ ยังริเริมกิจกรรมเพือสังคม (CSR-after-

process) เพือตอบสนองต่อเป้าหมายการลดหนีครัวเรือนในภาคประชาชนของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ดว้ยโครงการ “รูร้บั จบัจ่าย” และร่วมกบั บบส. ในโครงการ 

“คลินิคแกห้นี” เนืองจากบริษัทฯ สามารถเขา้ถึงประชาชนรายย่อยไดอ้ย่างแทจ้ริง 

โครงการดังกล่าว สนับสนุนการสรา้งวินัยทางการเงินใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษัทฯ และ

ประชาชนทวัไป โดยไดจ้ดัทาํโปรแกรมบญัชีรายรบั-รายจ่าย ตามหลกัการของธนาคาร

แห่งประเทศไทย เปิดใหล้กูคา้ของบริษัทฯ และประชาชนทวัไปสามารถดาวนโ์หลด

โปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโปรแกรม

สามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชจ้่าย หรือหากลูกคา้และประชาชนทัวไปตอ้งการ

สมดุบนัทกึบญัชีรายรบั-รายจ่าย ก็สามารถขอไดจ้ากสาขาของบรษัิทฯ ทกุสาขา  

 ความยงัยืนดา้นสงัคม 

บรษัิทฯ กาํหนดกลยทุธพ์ฒันาความยงัยืนดา้นสงัคม โดยมุ่งเนน้การพฒันาชมุชนและ

สงัคมใหมี้ความเขม้แข็ง และกลายเป็นส่วนหนึงของชมุชน โดยเริมจากการพฒันาผูมี้

ส่วนไดเ้สียโดยตรง คือบุคลากร และลกูคา้ของบริษัทฯ ก่อน เนืองจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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โดยตรงทงัสองกลุ่ม เป็นคนจากชุมชนทีสาขาของบริษัทฯ ตงัอยู่ หากผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ของบรษัิทฯ เขม้แข็งแลว้นนั บรษัิทฯ จึงจะสามารถสง่มอบความเขม้แข็งไปยงัชมุชนใน

ดา้นอืนตอ่ไป โดยผา่นกิจกรรมเพือสงัคมเป็นประจาํทกุปีดงัตอ่ไปนี 

1) ดา้นการศกึษา 

บริษัทฯ ดาํเนินโครงการศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ภายใตชื้อ “บา้นใหม่ของหน”ู ซึงได้

ดาํเนินการมาอย่างต่อเนืองทกุปี ในการนี บริษัทฯ ไดส้รา้งศนูยฯ์ ทงัสิน  ศนูย์

ทวัประเทศ และในปี  นี บรษัิทฯ จดัใหมี้การสรา้งศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็เพิมอีก

จาํนวน   แห่ง ไดแ้ก่  . ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นแถววิทยาคาร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  . ศนูยพ์ฒันาการเดก็เลก็บา้นหนองหวา้ จงัหวดัมหาสารคาม   

. ศนูยพ์ฒันาการเด็กเล็กบา้นหนองกุง จงัหวดัสรุินทร ์   และ .ศนูยพ์ฒันาการ

เด็กเล็กตําบลบางงอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มูลค่ารวมกว่า .  ล้านบาท 

นอกจากนัน บริษัทฯ ยังไดติ้ดตามการดาํเนินงานของศูนยฯ์ว่ใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯและดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยประเมินจาก

จาํนวนของเดก็ทีไดร้บัการดแูลภายใตศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีบรษัิทฯ ไดส้รา้งให ้

2) ดา้นสาธารณสขุ 

พนกังานของบริษัทฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุโครงการบริจาคโลหิตเป็นอย่างดีมาโดย

ตลอด โดยในแตล่ะปี พนกังานของบรษัิทฯ รว่มบรจิาคโลหิต ณ โรงพยาบาลตา่งๆ 

และสภากาชาดไทยทวัประเทศ ทงันี ในปี  บริษัทฯ มีพนกังานทีรว่มบริจาค

โลหิต จาํนวน 6,325 คน (  ซีซีตอ่คน) รวมเป็นจาํนวนโลหิต 1,897,500 ซีซี ใน

การนี ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ คือนายบญัญัติ นิลศิริ ไดร้่วมบริจาคโลหิต

ติดต่อกนัเป็นปีที 10 จนไดร้บัเหรียญประกาศเกียรติคณุจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี อนัเป็นทีภาคภูมิใจ

ของพนกังานบรษัิทฯ อยา่งยิง 

3) ดา้นศาสนาและวฒันธรรม 

วดัยงัคงถือเป็นศนูยร์วมจิตใจของคนในชุมชน ดงันนั การเขา้รว่มเป็นเจา้ภาพใน

พิ ธีทอดกฐินของวัดโดยจัดให้มีการหมุนเ วียนไปตามชุมชนต่างๆ  อันมี

วตัถปุระสงคเ์พือทาํนบุาํรุงประเพณีวฒันธรรม และยิงไปกว่านนั คือการไดส้รา้ง

ความสมัพนัธ์อนัดีและเป็นส่วนหนึงของชุมชน ในปี  บริษัทฯ รวบรวมเงิน

ทอดกฐินไดจ้าํนวน 5,557,346.50 บาท ใหแ้ก่วดัดงันี 

 วดัช่องกุ่ม  ตาํบลช่องกุ่ม อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดัสระแกว้  จาํนวนเงิน  

1,398,   บาท 
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 วดัดอนสีดาราม  ตาํบลหว้ยยาง อาํเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร  

จาํนวนเงิน ,381,119.50 บาท 

 วดัแมเ่ชียงรายลุม่  ตาํบลแมพ่รกิ อาํเภอแมพ่รกิ จงัหวดัลาํปาง   จาํนวน

เงิน ,382,   บาท  

 วดัหนองเจ ตาํบลวงัหิน อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรธีรรมราช  จาํนวน

เงิน ,395,  บาท 

 นอกจากนีไดม้อบทนุการศกึษาและซืออปุกรณก์ารเรยีนใหก้บัโรงเรยีนใน

เขตใกลเ้คียง จาํนวน   แหง่ แหง่ละ ,  บาท   

 

ความยงัยืนดา้นสงิแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ

จากการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ต่อสิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่ อาคารสาํนกังานใหญ่ อาคาร

สาํนักงานสาขากว่า 4,000 สาขาทัวประเทศ จึงก่อใหเ้กิดการอุปโภคพลังงานและ

ความสินเปลืองจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ดังนัน บริษัทฯ จึงไดป้ระกาศนโยบาย

สิงแวดลอ้มตงัแต่ปี  โดยมุ่งมนัลดปรมิาณการใชก๊้าซเรือนกระจกผ่านการดาํเนิน

ธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี 

1) การลดคารบ์อนฟตุปรนิท ์

2) การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและรูค้ณุคา่ 

3) การลดการปลอ่ยสารพิษ และมลภาวะสูส่งิแวดลอ้ม 

ในปี  นี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งอาคารสาํนกังานใหญ่แห่ง

ใหม ่ซงึเป็นอาคารสีเขียวทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล (LEED Certified) 

และได้รับ รางวัล  Asia Pacific Property Awards 2019 -  2020 ในสาขา  Best 

Commercial High-Rise Architecture Thailand โดยความร่วมมือกับ International 

Property และนิตยสาร Forbes โดยอาคารสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่นี จะเป็นอาคารที

ประหยัดพลังงานและทรัพยากร ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้มอย่างมี

นยัสาํคญั นอกจากนี บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดา้นสงิแวดลอ้มตอ่  CDP อีกดว้ย 

 หมวดที  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

ปัจจุบัน  เมืองไทย  แคปปิตอล  เป็นบริษัทจดทะเบียนซึงมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  (Market 

Capitalization) 135,150 ลา้นบาท ณ วนัที  ธนัวาคม  ทาํใหห้ลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ถกูนาํเขา้มาคาํนวณ

ในดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในปี  นี หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ยงัถกูนาํเขา้มา

คาํนวณในดชันี MSCI Thailand และดชันี FTSE Mid Cap อีกดว้ย ซงึการทีหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ถกูนาํเขา้มา

คาํนวณในดชันีเหล่านี ทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนทงัในประเทศและต่างประเทศมากยิงขึน 
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บริษัทฯ จึงใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิงต่อการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการเปิดเผยอืนๆ 

อยา่งเครง่ครดั  

1.1 การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 

 ในปี  บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสาํคญัผ่านช่องทางทีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

สะดวก และมีความน่าเชือถือ อาทิ ช่องทางเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย (www.set.or.th) เว็บไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักท รัพย์  ( www. sec. or. th)  เ ว็ บ ไ ซต์ข อ งสมาคมตลาดตราสา รห นี ไทย 

(www.thaibma.or. th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ 

(investor.muangthaicap.com)  

 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งและเปิดเผยรายงานทางการเงินซึงไม่มีรายการทีผูส้อบบัญชีแสดง

ความเห็นอย่างมีเงือนไข คาํอธิบายของผูบ้ริหาร เอกสารนาํเสนอ แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ - ) รายงานประจาํปี (แบบ - ) และรายงานความยงัยืน ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกาํหนด  

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี อันหมายรวมถึงข้อมูล

สารสนเทศ และขอ้มลูบริษัท รวมทงัพนัธกิจ วิสยัทศัน ์และค่านิยมของบริษัทฯ ขอ้มลู

ทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น อาทิ รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดี และนโยบายอืนๆ ของบริษัทฯ ปฏิทินนักลงทุน

สัมพันธ์ ข้อมูลและนโยบายการจ่ายเงินปันผล การประชุมผูถื้อหุน้ ข่าวแจ้งตลาด

หลกัทรพัย ์ข่าวสารจากสือสิงพิมพ ์บทวิเคราะหข์องบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย และกล

ยทุธด์า้นการพฒันาอย่างยงัยืน ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ 

อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงาน

ประจาํปี 

 บริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการถือหุน้ของกรรมการ และผูบ้ริหาร โดยกาํหนดเป็น

นโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานรายการดงัตอ่ไปนี 

‐ การซือ-ขายหุน้ของบรษัิทฯ : กาํหนดนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และฝ่าย

จดัการทกุท่าน รวมถึงบคุคลใกลชิ้ด (คู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) 

งดการซือ ขาย หรือโอนหุน้บริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณี

งบการเงินไดแ้จง้ประกาศต่อสาธารณชนแลว้ หากมีการซือ-ขาย ตอ้งแจง้ให้
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เลขานกุารบรษัิททราบเพือดาํเนินการจดัทาํรายงานการเปลียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัย ์(แบบ - ) ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาทีกาํหนด

ต่อไป และมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการใหที้ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

‐ รายการเกียวโยงและรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพือ

ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการดาํเนินการรายงานและขอ

อนมุติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ เรืองหลกัเกณฑใ์นการทาํ

รายการทีเกียวโยงกนั 

 ในปี  บริษัทฯ ไม่เคยถกูหน่วยงานกาํกบัดแูลดาํเนินการหรือกล่าวโทษเนืองจาก

ไม่ไดป้ระกาศขอ้มลูจากเหตกุารณส์าํคญัภายในระยะเวลาทีกาํหนด หรือการเปิดเผย

ขอ้มลูไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

1.2 หน่วยงานและกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษัิทฯ ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นหน่วยงานกลางทีมีหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบในการสือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืนของบริษัทฯ 

ในเรืองของข้อมูลทีได้รับการเปิดเผยของบริษัทฯ ซึงสามารถติดต่อโดยตรงเพือ

สอบถามหรอืขอขอ้มลูเพิมเติมไดต้ามช่องทางตอ่ไปนี 

 

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เลขที /  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  

โทรศพัท ์ - -  ต่อ  

โทรสาร 02-880-1733 

E-mail sarocha.h@muangthaicap.com 

 

 กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ในปี  บรษัิทฯ มอบหมายใหห้น่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธพ์าคณะนกัวิเคราะห ์และ

นักลงทุน ทังจากในประเทศและนอกประเทศได้เข้าเยียมชมกิจการสาขา ทังใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวดั นอกจากนัน ยงัไดเ้ขา้เยียมชมกิจกรรมการจัดการประมลู

สินทรพัยข์องบริษัทฯ เพือทาํความเขา้ใจขนัตอนการปฏิบติังานของบริษัทฯ ตงัแต่ตน้

จนจบกระบวนการ (End-to-End Process) รวมถึงไดพ้บปะกับบุคลากร และกลุ่ม

ลกูคา้ของบรษัิทฯ เพิมเติมจากกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธที์เคยปฏิบติัอีกดว้ย 
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สรุปสถิติกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ ์ในปี  

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ  ์ จาํนวนครัง 
กิจกรรมบรษัิทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) 4 
การประชมุกบันกัลงทนุ/นกัวิเคราะห ์ 71 
การเขา้รว่มการจดัประชมุในประเทศ 5 
การเขา้รว่มการจดัประชมุในตา่งประเทศ 

‐ สงิคโปร ์
‐ มาเลเซีย 
‐ ฮ่องกง 
‐ ไตห้วนั 
‐ ญีปุ่ น 
‐ ยโุรป 
‐ อเมรกิา 

 
4 
1 
2 
1 
1 
- 
1 

การประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ - 
การเยียมชมสถานประกอบการ/การประมลู 2 

รวม 92 
 

 การมีสว่นรว่มของผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นอย่าง

มาก โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน และเขา้ร่วมพบปะใหข้อ้มลูและแลกเปลียนความ

คิดเหน็กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และนกัข่าวอย่างสมาํเสมอ เพือใหผู้มี้สว่นได้

เสียดงักล่าว สามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทฯอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนั

เหตุการณ์อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสาํคัญซึงอาจมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนักลงทุน

สมัพนัธเ์พือประเมินผลสมัฤทธิและรายงานตอ่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

 หมวดที  ความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

เมืองไทย แคปปิตอล ใหค้วามสาํคญัอย่างยิงต่อการกาํหนดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพือดแูลรกัษา

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยการกาํหนดกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอย่าง

โปร่งใส และอยู่ภายใตร้ะเบียบ ขอ้บังคบั และกฎเกณฑต์่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบการ

ดาํเนินงานใหม้นัใจวา่บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ 

 เพือปรบัปรุงการพฒันาอย่างยงัยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทบทวน

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจาํปี ใหเ้หมาะสมและเป็น

ธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายของบริษัทฯ พรอ้มทงัไดใ้หผู้บ้ริหารดาํเนินการประกาศ
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ใหท้ราบโดยทวักัน พรอ้มทงัเปิดเผยไวบ้นเว็บไซต ์เพือใหผู้บ้ริหาร บุคลากร และผูมี้

ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เขา้ใจหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจที

บคุลากรและผูมี้สว่นไดเ้สียตอ้งยดึมนั และปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม  

 คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็น

ประจาํ บคุลากรทกุฝ่ายตอ้งยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบติัตามเพือใหบ้รรลผุลตามทีได้

กาํหนดไว ้ 

 ในปี  คณะกรรมการไดท้บทวนประจาํปี เรืองแผนธุรกิจระยะกลางในช่วง  ปี 

ตงัแต่ ปี 2560-2563  และดแูลใหผู้บ้ริหารไดป้ฏิบติัตามกลยทุธที์วางแผนไว ้พรอ้มทงั

รับฟังการรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจําทุกไตรมาส ซึงบริษัทฯ ได้ปรับ

เป้าหมายการเติบโตของพอร์ตสินเชือไว้เป็นอัตราปีละร้อยละ ,  และ  

ตามลาํดบั และเพือใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายการเติบโต นอกเหนือจากแผนการขยาย

จาํนวนสาขาเพือพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของลูกค้าแล้ว 

คณะกรรมการไดส้่งเสริมใหมี้การขยายผลิตภัณฑส์ินเชือ และนาํเทคโนโลยีในการ

อาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการชาํระเงินมาใช้เพือปรบัปรุงประสบการณ์ของ

ลกูคา้ (Customer Experience) และเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิท

ฯ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีดูแลผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิ

มนษุยชน รวมถึงความเป็นสว่นตวั จึงไดอ้นมุติันโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และ

ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ มีความเชือมนัว่า

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไดร้บัความยินยอมใหบ้ริษัทฯ ใชแ้ละจดัเก็บนนัจะไดร้บัการดแูลมิ

ใหมี้การนาํไปใชอ้ย่างมิชอบ นอกจากนนั ยงัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความ

เสียงรับผิดชอบในการวางแผนบริหารความเสียงด้านการเก็บรักษาข้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสียงดา้นภัยคุกคามจากไซเบอร  ์ให้มีระบบการ

ควบคมุภายในทีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ พรอ้มทงัติดตามสถานการณค์วามเสียง

ดงักลา่วอยา่งใกลชิ้ด 

9.2 คณะกรรมการชดุยอ่ย 

9.2.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท และบทบาท หนา้ที และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

บริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการบริษัทปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรบักรรมการบริษัท

จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบของตน 

และตอ้งปฏิบัติหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
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ตลอดจนมติทีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซือสตัยส์จุริต และคาํนึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการ

ดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ พรอ้มทงักาํกับ ทบทวนและ

ติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางทีกําหนดอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

โครงสรา้งกรรมการของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรม

ชุดย่อยทังสิน  ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยังยืน คณะกรรมการ

บริหารความเสียง และคณะกรรมการบริหาร ซึงมีคณุสมบติัครบถว้นตามมาตร  แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที

เกียวขอ้ง ทังนี ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ ของ

บรษัิทฯ มีดงันี  

1) คณะกรรมการบร ิษัท  
ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  ท่าน (หญิง  ท่าน, ชาย  ท่าน) เป็นกรรมการที

เป็นผู้บริหาร  ท่าน  เป็นกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน  ท่าน ในทีนีเป็น

กรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน ซึงคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและความรบัผิดชอบ

ในการกาํหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส มีการ

ควบคุมภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ

เป็นไปตามหลกัการกาํกบักิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร ิษัท  

1. คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบในการบริหารจัดการ

และดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บรษัิทฯ ตลอดจนมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซือสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั

รกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

2. จดัใหมี้การทาํงบดลุ และงบกาํไรขาดทนุของบริษัทฯ ณ วนัสินสดุรอบระยะเวลา

บญัชีของบริษัทฯ ซึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้และนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้

เพือพิจารณาและอนมุติั 

3. กรรมการบริษัททุกท่าน  ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ  และ

ประสบการณก์ารทาํงานจากหลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ที

ในการกาํหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ เพือให้
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ฝ่ายบริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และ

งบประมาณเป็นประจาํทกุปี 

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ 

แผนการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ทีเสนอโดยฝ่ายบรหิารเป็นประจาํทกุปี 

5. จัดให้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพือ

กาํหนดกรอบทิศทางองคก์ร และเตรียมพรอ้มเพือรองรบัสถานการณที์อาจมีการ

เปลียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มอืนๆ 

6. ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนือง 

7. ดําเนินการให้บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และจดัใหมี้การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีทีเชือถือได ้

รวมทงัจดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเพียงพอ

และเหมาะสม 

8. จัดทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทาํและ

เปิดเผยงบการเงิน เพือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินานในรอบปีทีผ่านมา 

และนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาและอนมุติั 

9. พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสียง (Risk Management) ให้

ครอบคลุมทังองคก์ร และกาํกับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหาร

จดัการความเสียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคมุเพือลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตงัคณะกรรมการ

บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอืนตามความเหมาะสม รวมถึง

การกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ

และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ทีแตง่ตงั ทงันี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ

หนา้ทีทีกาํหนดนันตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจทีทาํใหค้ณะกรรมการ

บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถ

พิจารณาอนมุติัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามทีนิยามไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือประกาศอืนใดของหน่วยงานทีเกียวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที

เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์คณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัแลว้ 

11. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหก้รรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืน

ใดปฏิบติัการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของคณะกรรมการหรืออาจมอบอาํนาจเพือใหบุ้คคลดังกล่าวมีอาํนาจตามที
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คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนนัๆ

ไดเ้มือเหน็สมควร 

12. กาํกบัและดแูลการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานต่างๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิท

ย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ และขอ้บังคับกาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน อาทิ การทาํรายการทีเกียว

โยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรพัยส์ินทีสาํคญั เท่าทีไม่ขดัหรือแยง้กบั

กฎหมายอืน 

13. จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้

ในรายงานประจาํปี 

14. ประเมินผลงานประจาํปีของผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) 

อาํนาจการดาํเนินการของคณะกรรมการบรษัิท 

1. แต่งตงั ถอดถอน มอบอาํนาจหนา้ทีใหแ้ก่ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ

บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการปฏิบติังาน 

2. แต่งตงัทีปรกึษา หรือผูเ้ชียวชาญจากภายนอก ในกรณีทีมีความจาํเป็น โดยบรษัิท

ฯ เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

3. อนุมัติการกูยื้มเงินเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนทีเกิน

อาํนาจของคณะกรรมการบรหิาร 

4. อนุมั ติ การได้รับหรือยก เลิกวง เ งินสิน เ ชือในวง เ งิน ที เ กินอํานาจคณะ

กรรมการบรหิาร 

5. อนมุติัการก่อตงั ควบรวม หรอืเลกิบรษัิทยอ่ย 

6. อนุมติัการลงทนุ ขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/หรือหลกัทรพัยอื์นใดในวงเงิน

สว่นทีเกินอาํนาจของคณะกรรมการบรหิาร 

7. เสนอการเพิมทุน  หรือลดทุน  หรือการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้น  การแก้ไข 

เปลียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือวตัถปุระสงคข์องบริษัทต่อผู้

ถือหุน้ 

8. มอบอาํนาจใหแ้ก่ฝ่ายบริหาร หรือพนกังานในระดบัผูบ้ริหารของบริษัทฯ กระทาํ

การแทนได ้

9. มีอาํนาจเชิญฝ่ายบรหิาร หรือพนกังานทีเกียวขอ้งของบรษัิทมาชีแจงใหค้วามเห็น

รว่มประชมุ ตลอดจนใหส้ง่เอกสารตามทีเหน็วา่เกียวขอ้ง และ/หรอืจาํเป็น 
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10. แตง่ตงัและถอดถอนเลขานกุารบรษัิท 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการทีกล่าวมาขา้งตน้ หากเกียวขอ้งกบัเรืองการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึสินทรพัย ์และการทาํรายการทีเกียวโยงกนั ใหป้ฏิบติัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

 

2) ประธานคณะกรรมการ  

เป็นกรรมการอิสระ และมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ ซึงปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความอิสระ แบ่งแยกหนา้ทีและความรบัผิดชอบ

ระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานกรรมการบร ิษัท  
1. เรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ

การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุม

รว่มกบักรรมการผูจ้ดัการ 

2. สนบัสนนุและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหนา้ทีอย่างเต็มความสามารถ 

ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ทีและความรบัผิดชอบ และตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ทีดี 

3. ดแูล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

อืนๆ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคที์กาํหนดไว ้

4. มีบทบาทในการควบคมุการประชมุใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั

บรษัิท สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นอิสระ 

5. เป็นผูล้งคะแนนชีขาดในกรณีทีทีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง 

และคะแนนเสียงทงัสองฝ่ายเทา่กนั 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทงัหมด รวมจาํนวน  ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย  ท่าน ทีมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีเพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ที

ในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบรษัิทฯ ได ้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทและความรบัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึงปฏิบติัหนา้ทีอย่างเป็นอิสระ เพือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่ายมันใจไดว้่าบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และมีระบบการควบคุม

ภายในทีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทงันีคณะกรรมการกาํหนดใหมี้การติดตามผล

การตรวจสอบภายในเป็นประจาํทกุไตรมาส และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา

ตามกรอบกฎหมายกาํหนด 

2. สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดที

รบัผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตงั และเลิกจา้งบคุคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทาํหนา้ที

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้

รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ  

ครงั 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้

เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย  ์ทังนี เพือใหม้ันใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษัทฯ ซึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้ง

ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการ

เงินของบรษัิทฯ 

(ข) ความเหน็เกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 

(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบรษัิทฯ 

(ง) ความเหน็เกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ

ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร (Charter)  

(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้อถือหุน้และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

หนา้ทีและความรบัผิดชอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทังหมด รวมจํานวน  ท่าน มีหน้าทีและความ

รับผิดชอบในการสรรหากรรมการโดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติ องค์ความรู  ้และ

ประสบการณซ์ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ไม่ขดัต่อกฎหมาย และ

ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งดว้ยความโปรง่ใส และมนัใจไดว้่าผูที้ไดร้บัการสรรหาจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าทีของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ทีสาํคัญสองประการ คือ การ

ปฏิบัติหนา้ทีดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซือสัตยส์ุจริต 

(Duty of Loyalty) ทงันี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัใหมี้การ

ทาํและทบทวนตารางบริหารทกัษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เป็นประจาํทุกปี 

เพือนาํมาประกอบการพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการที

เหมาะสม และสามารถสรา้งความหลากหลายในโครงสรา้ง (Board Diversity) ทงัใน

ดา้นความรู ้ประสบการณ ์ทกัษะ ความเชียวชาญเฉพาะดา้น เพศ และอาย ุซึงจาํเป็น

ต่อการบริหารและสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้ทงันี นอกเหนือจากการสรรหา

รายชือโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้

สิทธิผูถื้อหุน้รายย่อยมีโอกาสเสนอรายชือผูที้สมควรเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ 

โดยสามารถส่งแบบเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตงัเป็นกรรมการผ่านทางอีเมล

ของเลขานุการบริ ษัท  monthon.o@muangthaicap.com หรือส่งต้นฉบับมายัง

สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ภายในวนัที  ธันวาคมของทกุปี  ทงันี คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาคณุสมบติัและความเหมาะสมของผูส้มคัร 

โดยกาํหนดระยะเวลาในการเสนอชือใหมี้เวลาเพียงพอในการพิจารณากลนักรองตาม

กระบวนการทีคณะกรรมการกาํหนดก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จะบรรจชืุอบคุคล

ทีผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษัิทในระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้  

ขอบเขตอ ํานาจหน้าท ีแ ละความรับผิดชอบของคณะกร รมการสร รหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  

การสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษัิท และกรรมการชดุย่อย 

โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้าง  และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการ กาํหนดคณุสมบติักรรมการ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/

หรอืเสนอขออนมุติัตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลทีเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการ

บรษัิททีครบวาระ และ/หรอืมีตาํแหน่งวา่งลง และ/หรอืแตง่ตงัเพิม 
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3. ปฏิบติัการอืนใดเกียวกบัการสรรหาตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพือเสนอต่อทีประชุม

คณะกรรมการบรษัิททราบเพือพิจารณาอนมุติั 

การกาํหนดคา่ตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

และกรรมการชดุย่อย เพือเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และ/หรือเสนอขออนมุติัต่อ

ทีปรุมผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนทีจาํเป็นและเหมาะสมทังทีเป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของ

คณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทใหพ้ิจารณาความเหมาะสมกับภาระหนา้ที ความรบัผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจทีคลา้ยคลึงกนั และประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจาก

กรรมการ เพือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อ

หุน้เพือขออนมุติั 

3. รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทและมีหนา้ทีใหค้าํชีแจง ตอบคาํถามเรืองเกียวกบั

คา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทในทีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ และเหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี ( - ) และรายงานประจาํปี ( - ) ของบรษัิทฯ 

5. ปฏิบติัการอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มลู

และเอกสารทีเกียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพือ

สนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุ

ตามหนา้ทีทีไดร้บัมอบหมาย 

6. เสนอผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดต่อคณะกรรมการบริษัทและแนว

ทางการปรบัปรุงเพิมประสทิธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

7. พิจารณาเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยอิงจากผลประกอบการ

ของบรษัิทฯ เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 

5) คณะกรรมการบรหิารความเสียง  

ประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร รวมจาํนวน  ท่าน  ทาํหนา้ที

กาํหนดนโยบายการบริหารความเสียง และประเมินปัจจยัความเสียงทงัภายนอกและ

ภายใน อนัมีผลกระทบต่อเปา้หมายและการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  นอกจากนนั ยงัมี

หนา้ทีกาํหนดผูร้บัผิดชอบความเสียงในหน่วยงานต่างๆ พรอ้มทังมอบหมายใหก้าร
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บริหารความเสียงเป็นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทกุคน ใหมี้การกาํหนดอตัราความ

เสียงทีรบัได ้และจดัใหมี้การติดตามการบรหิารความเสียงของฝ่ายต่างๆ เป็นประจาํทกุ

ไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทงัใหค้วามรู ้และปลกูฝังใหก้าร

บรหิารความเสียงเป็นวฒันธรรมองคก์รใหแ้ก่พนกังานทกุระดบั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร ิหารความเสยีง 

1. กาํหนดและทบทวนนโยบาย และกรอบการบรหิารความเสียงองคก์ร 

2. กาํกับดูแลและสนับสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสียงองคก์รให้

สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเปา้หมายทางธุรกิจ รวมถงึสภาวการณที์เปลียนแปลงไป 

3. ใหข้อ้เสนอแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบรหิารความเสียงต่อคณะทาํงาน/

ฝ่ายบรหิารความเสียงเพือนาํไปดาํเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสียงองคก์รและใหข้อ้คิดเห็นประเด็นความ

เสียงทีอาจจะเกิดขนึ รวมถงึใหแ้นวทางการกาํหนดมาตรการควบคมุและการพฒันา

ระบบการจดัการบรหิารความเสียงองคก์รแก่คณะทาํงาน/ฝ่ายบรหิารความเสียงเพือ

นาํไปดาํเนินการ 

5. รายงานผลการบริหารความเสียงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และใน

กรณีทีมีปัจจยัหรือเหตกุารณส์าํคญัซึงอาจมีผลกระทบต่อบรษัิทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการเพือทราบและพิจารณาโดยเรว็ทีสดุ 

6. ปฏิบติัหนา้ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยงัยืน  

ประกอบดว้ยกรรมการ  ท่าน มีหนา้ทีสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

บริษัทในการกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับ

ดแูลกิจการทีดีและยงัยืน รวมถึงการกาํหนดนโยบายเพือพฒันาการกาํกบัดแูลกิจการที

ดี และมาตรฐานจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจใหดี้ยิงขึนอย่างต่อเนือง พรอ้มทงัปลกูฝัง

ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

7) คณะกรรมการบรหิาร  

ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารรวมทงัสนิ  ทา่น โดยคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้

กาํหนดแนวทางและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดโดย

คณะกรรมการบรษัิท  

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดขอบของคณะกรรมการบร ิหาร  

1. นาํเสนอเปา้หมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจาํปีของบรษัิทฯ 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติั 
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2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณทีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท 

3. พิจารณาอนมุติัการดาํเนินงานทีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทนุ

ต่างๆ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณทีไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิท เป็นตน้ 

โดยวงเงินสาํหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอาํนาจอนมุติัทีผ่านการอนมุติัจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

4. พิจารณาอนุมัติการกาํหนด แกไ้ข เปลียนแปลง ระเบียบหลักเกณฑเ์กียวกับการ

อนมุติัสนิเชือ ตารางยอดจดัสินเชือรวมถึงการกาํหนดและแกไ้ขเปลียนแปลงค่าปรบั

และสว่นลด 

5. นํา เสนอโครงสร้างองค์กรที เหมาะสมกับการดํา เ นินงานของบริ ษัทฯ  ให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุติัรวมถงึพิจารณาอนมุติัอตัรากาํลงัคนทีไม่อยู่ใน

งบประมาณประจาํปี 

6. พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ

เงินปันผลประจาํปีเพือเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุติั 

7. มีอาํนาจแต่งตังหรือว่าจา้งทีปรึกษาทีเกียวขอ้งกับการบริหารงานภายในองคก์ร 

เพือใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

8. ใหอ้าํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอืนใดหนึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่าง

หนึงอย่างใด โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ

อาํนาจเพือใหบ้คุคลดงักล่าวมีอาํนาจตามทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และ

ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริหารอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลทีไดร้บัมอบอาํนาจ หรือการมอบ

อาํนาจนนัๆ ไดต้ามทีสมควร 

9. ปฏิบติัหนา้ทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 

9.2.2 การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารในบรษัิทอืน 

เพือให้มันใจว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดก้าํหนดแนวทางปฏิบัติภายในสาํหรับกรรมการ และ

ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงันี 

‐ การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอืน  จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษัิทก่อน 

‐ กรรมการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่

เกิน  บรษัิท 
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‐ กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติ

บคุคลอืนทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทฯ  

1) ในปี  ไม่มีกรรมการคนใด ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 

 บรษัิท 

2) ในปี  ไม่มีกรรมการทีเป็นผูบ้ริหารคนใดไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอืน 

9.3 คณุสมบติัของกรรมการ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ตอ้งเป็นผูท้รงคณุวฒิุทีมีคณุสมบติัในการเป็นกรรมการ

ของสถาบนัการเงินตามทีกฎหมายกาํหนด และตอ้งผ่านกระบวนการสรรหาทีกาํหนดไว ้เป็นผูมี้

ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณต์ามทีกาํหนด มีความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ทีและ

ความรบัผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะธุรกิจ และสามารถอทุิศเวลาใหแ้ก่การปฏิบติัหนา้ทีใน

ฐานะกรรมการไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ทงันีอย่างนอ้ยกรรมการอิสระ  ท่าน ตอ้งมีความรูแ้ละ

ประสบการณด์า้นการบญัชี การเงิน 

9.4 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.

 คือในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครงั กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ เป็นจาํนวน  ใน  ของจาํนวนกรรมการทีมีอยู่ทงัหมด แต่อาจไดร้บั

เลือกตังใหม่ได ้ทังนี หากจาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น  ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลที้สดุกบัสว่น  ใน  

9.5 นโยบายเรอืงการใชข้อ้มลูภายใน 

ขอ้มลูภายใน คือขอ้มลูสาํคัญของบริษัทฯ ทียังไม่เป็นขอ้มลูทีถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ เพือ

ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักลงทุนรายบุคคล บริษัทฯ จึงไดก้าํหนด

นโยบายเรอืงการใชข้อ้มลูภายในดงัตอ่ไปนี 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจา้งของบริษัทฯ นาํความลบั และ/หรือขอ้มลู

ภายในของบริษัทฯ ซึงเป็นข้อมูลใดๆ ทีมิไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชน ไปเปิดเผยหรือใช้เพือ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพือประโยชน์แก่บุคคลอืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

2. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบตุรทียงัไม่

บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใชข้อ้มลูภายใน 
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9.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  ไดมี้มติอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ประจาํปี  เป็นจาํนวนเงิน 4,200,000 บาท ซึงเป็นค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน

ระหวา่งกาลสาํหรบังบการเงินเฉพาะบรษัิทฯ และงบการเงินรวม  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปี  สาํหรบับรษัิทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ดงันี 

คา่สอบบญัชี จาํนวน 480,000 บาท  

คา่ใชจ้่ายคา่บรหิารอืน (Non-Audit Fee)  

- ไมมี่  

9.7 การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ โดยปลกูจิตสาํนึกให้

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯทกุระดบัใหต้ระหนกัถึงผลกระทบของการทจุรติคอรร์ปัชนั และ

สรา้งค่านิยมทีถกูตอ้งแก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ซึงในปี  บริษัทฯ มี

การพฒันาอยา่งกา้วกระโดดในดา้นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดงัตอ่ไปนี 

9.7.1 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ 

นอกเหนือจากการดาํเนินทุจริตภายใตห้ลกัจริยธรรมและคุณธรรมแลว้ เมืองไทย 

แคปปิตอล ยงัยดึมนัการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทจุริต

คอรร์ปัชัน ซึงในปี  นี บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตังแต่วันที  ตุลาคม  ซึงนับเป็น

พฒันาการทีสาํคญัยิงในการยืนยนัถงึความมุง่มนัและเจตนารมณข์องบรษัิทฯ ทีจะดาํเนิน

ธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และใหค้วามสาํคัญกับการป้องกันและการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ เพือใชเ้ป็นแนวทางสูค่วามสาํเรจ็อยา่งยงัยืน ทงันีนโยบายการ

ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ ไดถ้กูเปิดเผยไวใ้นหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ เพือ

สือสารใหพ้นกังาน คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัทราบและปฏิบติัตาม หากมีการ

ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบติัแลว้ บรษัิทฯ จะลงโทษทางวินยัตามนโยบาย 

9.7.2 ช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายการรับเรืองรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) และ

เปิดเผยไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยช่องทางการรับเรืองรอ้งเรียน (Whistleblower 

Channels) ในหนา้เว็บไซตข์องบริษัทฯ ส่วน “ติดต่อเรา” เพือใหพ้นกังาน และผูมี้ส่วนได้

เสียของบริษัทฯ ไดร้บัทราบโดยทวักนั ซึงนโยบายดงักล่าว นอกจากกาํหนดช่องทางการ

รบัเรืองรอ้งเรียน และเบาะแสต่างๆ แลว้ ยงักาํหนดแนวปฏิบติัในการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

103 
 

หรือแจง้เบาะแสไวอี้กดว้ย ซึงในปี  นี บริษัทฯ มิไดร้บัรายงานหรือการแจง้เบาะแส

ร้องเรียนเรืองทุจริตผ่านช่องทาง whistleblower หากแต่ได้รับการรายงานและแจ้ง

เบาะแสการทจุริตฉอ้โกงผ่านช่องทาง Facebook ของบริษัทฯ จาํนวน  กรณี ซึงนาํไปสู่

กระบวนการตรวจสอบและดาํเนินการลงโทษตามนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย

จนถงึทีสดุ 

 

ผูแ้จง้เรอืงรอ้งเรยีนสามารถแจง้เรอืงรอ้งเรยีนหรอืเบาะแส 

โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเอกสารลบั ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี 

ติดตอ่  : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทีอยู ่ : บรษัิท เมืองไทยแคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

   /  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ  

โทร  : 02-880-1033 

อีเมล  : whistleblower@muangthaicap.com 

9.7.3 การอบรมเกียวกบัการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ จัดให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมทาํความเข้าใจเกียวกับ

นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ซึงถือเป็นการอบรมภาค

บงัคบั 
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10. การพฒันาอยา่งยงัยืน และความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนงึถงึผลกระทบตอ่สงิแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environment, 

Social, Governance: ESG) และเชือวา่การเป็น “ผูใ้หส้นิเชืนไมโครไฟแนนซที์รบัผิดชอบ” ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียของ

บรษัิทฯ ทกุฝ่าย จะนาํพาบรษัิทฯ ไปสูก่ารเติบโตอยา่งยงัยืน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่ง

ยงัยืน รว่มกบัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และคณะทาํงานเพือการพฒันาอยา่งยงัยืน ไดก้าํหนดนโยบาย และแนวทาง

ในการสรา้งความยงัยืนจากหว่งโซค่ณุคา่ของบรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุทงั  มิติ อนัไดแ้ก่มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และ

สงิแวดลอ้ม โดยการนาํเครอืงมือตา่งๆ มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม ซงึสามารถสรุปนโยบายและแนวทางในการปฏิบติั

ไดด้งัตอ่ไปนี 

 เป็นผู้ใหบ้ร ิการสินเชอืไมโครไฟแนนซท์รี ับผิดชอบ 

ผล
กร
ะท
บ 

มติเิศรษฐกิจ มติสิังคม มติสิิงแวดล้อม 

เป้
าห
มา
ย CSV CSR Corporate Citizenship 

ลดความเหลือมลาํดา้นการเงินของประชาชน พฒันาชมุชนและสงัคมใหเ้ขม้แข็ง ลดปรมิาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

กล
ยุท

ธ ์

 ความร ับผิดชอบต่อลูกค้า 
1) การพฒันาการเข ้าถงึแหล่งเงนิท ุนอย่าง

ร ับผิดชอบ 
‐ การพฒันาผลิตภณัฑสิ์นเชือทีประชาชนสามารถ
เขา้ถงึได ้มีความเหมาะสม ดว้ยตน้ทนุทางการเงินที
เป็นธรรม และโปรง่ใส 

‐ การขยายจาํนวนสาขาใหเ้พียงพอและเหมาะสมตอ่
การเขา้ถงึแหล่งเงินกูข้องประชาชน 

‐ การใหบ้รกิารทีเป็นเลิศ ทวัถงึ และเท่าเทียมกนัแก่
ลกูคา้ 

‐ การปลกูฝังการตระหนกัรูแ้ละวินยัทางการเงินใหแ้ก่
ลกูคา้ 

2) การพฒันาจร ิยธรรมของอุตสาหกรรม 
‐ การเคารพตอ่ความพงึพอใจ สิทธิ และขอ้มลูส่วน
บคุคลของลกูคา้ 

‐ การมีส่วนรว่มในการพฒันาการกาํกบัดแูลการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส 

‐ การเป็นองคก์รตน้แบบของอตุสาหกรรมในดา้น
บรรษัทภิบาล 

 การจัดการความเสียง 
 การกาํกับดูแลกิจการทดี ี 

 การจัดการแรงงาน  
‐ การยึดมนัตอ่สิทธิมนษุยชน และการยอมรบัความ

หลากหลายในองคก์ร 

‐ การสรา้งสงัคมเรียนรูภ้ายในองคก์รเพือการพฒันาทกัษะ
และองคค์วามรูข้องบคุลากร 

‐ การดแูลและสรา้งความปลอดภยัและสขุอนามยัใน
สถานทีปฏิบติังาน และกระบวนการทาํงาน 

‐ การพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุลากรดว้ยรายไดแ้ละ
สวสัดิการทีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

‐ การพฒันาช่องทางการสือสารภายในองคก์ร และระบบ
การประเมินผลงานทีเหมาะสม เป็นธรรม และโปรง่ใส 

‐ การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

 การพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ข ้มแข ็ง ด้วยโครงการ  
CSR 

‐ พฒันาการของเดก็เลก็ในชมุชน ดว้ยโครงการ “บา้นใหม่
ของหน”ู 

‐ เป็นสว่นหนึงของการช่วยเหลือผูป่้วยฉกุเฉินในชมุชม 
ดว้ยโครงการ “เมืองไทยรว่มใจบรจิาคโลหิต” รว่มกบั
สภากาชาดไทย 

‐ ประพฤติตนเป็นพลเมืองทีดีของสงัคมดว้ยการสืบสาน
ประเพณี วฒันธรรม และศาสนารว่มกบัสมาชิกในชมุชน 
ดว้ยโครงการทอดกฐิน 

 การจัดการด้านสิงแวดล้อม 
1) การลดคารบ์อนฟุตปร ินท  ์

‐ การจดัการขยะดว้ยการรไีซเคิล  

‐ การรณรงคก์ารลดใชพ้ลาสติกแบบใชแ้ลว้ทิงใน
สาํนกังาน และสาขา (Single-used plastic) 

‐ การลดการใชก้ระดาษ ดว้ยการพฒันา Module 
ในระบบ SAP 

‐ การลดการปลอ่ยสารพิษ และมลภาวะสู่
สิงแวดลอ้ม ดว้ยการสนบัสนนุใหล้กูคา้
เกษตรกรทาํเกษตรอินทรีย ์ลดการใชส้ารพิษใน
การทาํการเกษตร และไดผ้ลผลิตทีปราศจาก
สารพิษตกคา้งซงึเป็นอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค 

2) การใชพ้ลังงานอย่างมปีระสิทธ ิภาพและรู้
คุณค่า 
‐ การลงทนุในอาคารสีเขียว LEED Certified ซงึ
ปรบัปรุงการใชพ้ลงังานใหมี้ประสิทธิภาพ และ
เป็นมิตรตอ่ชมุชนและสิงแวดลอ้ม 

‐ โครงการ “ปิดเพือเปลียน” เพือลดการใช้
พลงังานในช่วงพกักลางวนั 

 การจัดการหว่งโซ ่อ ุปทาน  
1) การปร ับปรุงนโยบายการจัดซอืเพอืเลือกซอื

ผลิตภณัฑท์เีป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
2) การจัดซอืทโีปร ่งใส และคาํนึงถงึผลกระทบ

และความเสียงต่อ  ESG 
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ทงันี บรษัิทฯ ไดสื้อสารใหผู้มี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ ทงัผูมี้สว่นไดเ้สียภายใน อาทิ พนกังานทกุระดบั 

และผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก อาทิ นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และคูค่า้ของบรษัิทฯ ไดท้ราบถงึเปา้หมาย นโยบาย 

แนวทางในการพฒันาความยงัยืนของบรษัิทฯ ผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความยงัยืน รวมถงึความ

คาดหวงั และการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษัิทฯ ผา่นการจดัทาํรายงานความยงัยืนประจาํปี ซงึไดเ้รมิ

เผยแพรใ่นรูปแบบของรูปเลม่ และออนไลนบ์นหนา้เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธม์าตงัแต ่ ปี 

พ.ศ.  ใหส้อดคลอ้งตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) 
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11. การควบคมุภายในและโครงสรา้งการจดัการบรหิารความเสียง 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่การมีระบบการควบคมุภายในทีดี โดยจดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายในซงึเป็น

หน่วยงานทีปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ จงึมีหนา้ทีรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือใหม้นัใจวา่

บรษัิทฯ มีระบบควบคมุภายในทีเพียงพอ ทงันีบรษัิทฯ กาํหนดใหมี้ระบบควบคมุภายในและการบรหิารความ

เสียงตามกรอบโครงสรา้งการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล COSO-ERM แบง่ออกเป็น 5 องคป์ระกอบได้

ดงันี 

11.1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

 บรษัิทฯ กาํหนดใหโ้ครงสรา้งขององคก์รเป็นองคก์รทีมีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ดว้ยการ

กาํหนดใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในซงึปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ การ

มีกรรมการอิสระในสดัสว่นทีเพียงพอและเหมาะสม และการมีกรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งประธาน

คณะกรรมการบรษัิท   

 บรษัิทฯ ยงักาํหนดใหก้ารปฏิบติังานทกุขนัตอนของบรษัิทฯ ตอ้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส และมีระบบ

การควบคมุภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ กลา่วคือ มีการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที

ชดัเจน มีการถ่วงดลุอาํนาจ มีการสอบทานระหวา่งกนั และสามารถตรวจสอบได ้

 บรษัิทฯ จดัใหมี้ผูต้รวจสอบภายนอกจากองคก์รชนันาํระดบัโลกทีมีความน่าเชือถือ  

 บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายตา่งๆ ทีเกียวขอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี เพือใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็น

ธรรมแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  

11.2 การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

 บรษัิทฯ กาํหนดใหมี้คณะกรรมการบรหิารความเสียง และมีฝ่ายบรหิารความเสียงและกฎหมาย โดย

รายงานตอ่ผูบ้รหิารและคณะกรรมการความเสียงทกุไตรมาส 

 ฝ่ายบรหิารความเสียงและกฎหมายไดจ้ดัใหมี้การประเมินปัจจยัความเสียง โอกาส และผลกระทบของ

เหตกุารณซ์งึอาจสง่ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทฯ รวมถงึกาํหนดกล

ยทุธแ์ละแนวปฏิบติัเพือบรหิาร ลด จาํกดั หรอืกาํจดัความเสียง   

11.3 การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 บรษัิทฯ กาํหนดใหมี้กิจกรรมการควบคมุอยูใ่นทกุระดบัและทกุสว่นงานขององคก์ร เช่น นโยบาย

ระเบียบปฏิบติั ขนัตอนการปฏิบติั การอนมุติั การกาํหนดอาํนาจ การตรวจสอบความถกูตอ้ง การสอบ

ทานระหวา่งกนั รวมถงึจดัใหผู้บ้รหิารทกุฝ่ายมีการทบทวนและปรบัปรุงกิจกรรมการควบคมุเพือเพิม

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลในการปอ้งกนั หรือลดความเสียหาย ซงึอาจทาํใหไ้มส่ามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทฯ ได ้

11.4 สารสนเทศและการสือสาร (Information & Communication) 

 เพือใหเ้กิดการควบคมุภายในทีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ บรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิ สนบัสนนุ 

และลงทนุในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศอยา่งยิงยวดมาโดย
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ตลอด รวมถงึกาํหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศ เพือใหข้อ้มลูตา่งๆ อนัหมาย

ไมจ่าํกดัเพียงขอ้มลูทางการเงิน มีความถกูตอ้ง ทนัเวลา และเชือถือได ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บรษัิทฯ มีประสิทธิภาพ รวมทงัมีความปลอดภยัของขอ้มลูเพียงพอ นบัตงัแตก่ระบวนการรวบรวม

ขอ้มลู การประมวลผลขอ้มลู การจบัเก็บขอ้มลู และการกูข้อ้มลู เพือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

ฝ่ายปฏิบติังานสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการตดัสนิใจ และดาํเนินงานได ้

 บรษัิทฯ จดัใหมี้ผูต้รวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศจากองคก์รชนันาํระดบัโลก

ทีมีความน่าเชือถือ พรอ้มทงัรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

 บรษัิทฯ จดัใหมี้ระบบ Intranet และแพลตฟอรม์ เช่น แพลตฟอรม์ MTC University และแพลตฟอรม์ 

MTC Forum เพือใชเ้ป็นช่องทางการสือสารภายในบรษัิทฯ ในการเผยแพรน่โยบาย กฎระเบียบ คาํสงั 

และแนวทางการปฏิบติังาน รวมถงึข่าวสารตา่งๆ ไดอ้ยา่งทวัถงึ 

 ในปี  บรษัิทฯ กาํหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เพือใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่

ผูมี้สว่นไดเ้สีย และมีระบบการดแูลขอ้มลูทีรดักมุยิงขนึ 

11.5 การติดตาม (Monitoring Activities) 

 บรษัิทฯ จดัใหมี้กระบวนการติดตามประเมินผลเพือใหม้นัใจวา่มีการปฏิบติัการควบคมุภายในอย่าง

สมาํเสมอ และระบบการควบคมุภายในยงัเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ สอดคลอ้งกบัการ

เปลียนแปลงของสงิแวดลอ้ม ซงึกระบวนการติดตามผล ประกอบดว้ย 

‐ การประเมินผลดว้ยระบบ KPI เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานโดยผูบ้รหิาร หวัหนา้ฝ่าย และ

พนกังาน ทงัเป็นระยะ และเป็นครงัคราว 

‐ การตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซงึปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ และรายงานแบบ Dual 

Report ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารโดยตรง  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความเป็นอิสระ มีผูร้บัผิดชอบดา้นการ

ตรวจสอบภายในสงูสดุ ซงึรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร (Dual Report) ในปัจจบุนั

คือ นายเฉลมิ อินหอม ดาํรงตาํแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และ

มีประสบการณท์าํงานดา้นการตรวจสอบภายในซงึเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ มากวา่ 20 ปี  

 การปฏบิัตงิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
‐ แผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี โดยอิงจากผลการประเมิน

ความเสียงของฝ่ายบรหิารความเสียงและกฎหมาย (Risk Based Basis) และนาํเสนอตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบเพือขออนมุติัแผน โดยอาจมีการขอปรบัปรุงแผนระหว่างปีหากมีประเดน็

ความเสียงใหม่ทีสาํคญั   

‐ กระบวนการตรวจสอบ 
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หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จรยิธรรมของผูต้รวจสอบ ซงึมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลมุถงึการปฏิบติังานของสาํนกังาน

สาขาของบรษัิทฯ ซงึกระจายอยู่ทวัประเทศ และบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 

‐ การนาํเสนอรายงานตรวจสอบและตดิตามผล 
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ทีรายงานผลการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบ

ควบคมุภายในแก่ผูร้บัผิดชอบหน่วยงานทีไดร้บัการตรวจสอบ และติดตามผลการแกไ้ข แลว้จงึ

รายงานตอ่ผูบ้รหิารเป็นประจาํทกุเดือน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

 การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
‐ การฝึกอบรมเพอืพ ัฒนาบุคลากรด้านความรู้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

ในปี  หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในไดก้าํหนดใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบภายในจาํนวน 15 คน 

เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเกียวขอ้งกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของผู้

ตรวจสอบภายใน 

‐ จาํนวนพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เนืองจากบรษัิทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีการขยายสาขาในปี  จาํนวน 828 สาขา ทาํให้

บรษัิทฯ มีจาํนวนสาขาทงัหมด ณ สนิสดุปี  จาํนวน 4,107 สาขากระจายอยูท่วัประเทศ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจงึตอ้งมีจาํนวนพนกังานทีเพียงพอตอ่การปฏิบติังานตรวจสอบภายในทีมี

ขอบเขตครอบคลมุถงึการปฏิบติังานของสาํนกังานสาขา เพือใหม้นัใจวา่ระบบการควบคมุภายใน

ของบรษัิทฯยงัเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดงันนั ณ สนิสดุปี  ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจงึมีพนกังานตรวจสอบภายในรวมทงัสนิ 55 คน ซงึเป็นจาํนวนทีคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผูบ้รหิารมีความเหน็วา่เหมาะสมและเพียงพอแลว้ 

การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดใหมี้การประเมินคณุภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในโดยบรษัิทที

ปรกึษาภายนอกทกุ  ปี โดยการประเมินครงัลา่สดุจดัขนึในปี  ซงึผลการประเมินสรุปไดว้า่ [] 

การเพมิคุณค่าต่อบร ิษัทฯ  

  ในการปฏิบติังาน หรอืการประเมินผลใดๆ ทีตอ้งการความเป็นอิสระ เทียงธรรม และซือสตัย์

สจุรติ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะไดร้บัความไวว้างใจจากคณะกรรมการ และผูบ้รหิารใหเ้ป็นตวักลางในการ

ปฏิบติังาน เนืองจากคณะกรรมการ และผูบ้รหิารมีความเชือมนัในจรรยาบรรณของผูป้ฏิบติัหนา้ทีตรวจสอบ

ภายใน ซงึการปฏิบติังาน หรือการประเมินผลนนัอาจมิไดมี้ความเกียวขอ้งโดยตรงกบัความรบัผิดชอบของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน อาทิ การเป็นตวักลางในการประเมินความพงึพอใจของพนกังาน หรอืการสมัภาษณพ์นกังาน

ก่อนลาออก การช่วยสืบสวนเพือหาขอ้เทจ็จรงิกรณีพนกังานทจุรติ เป็นตน้ 
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12. รายการระหวา่งกนั 

 
.  รายละเอียดรายการระหวา่งกนั 

 ในปี  และปี  บรษิัทฯ มีการทาํรายการกบับคุคลทีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี 

บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

นายชชูาติ เพ็ชรอาํไพ - ดํา ร ง ตํา แ หน่ ง ป ร ะ ธ า น

กรรมการ บริหาร และถือหุน้

ใ น บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น 

1,430,056,  หุน้ (รวมการ 

ถือหุ้นของคู่สมรส) คิดเป็น

รอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้

ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด 

ขอ งบ ริ ษั ท ฯณ  วั น ที  3 1 

ธนัวาคม 2562 

- เป็นคู่สมรสของนางดาวนภา   

เพชรอาํไพ 

 

1.  คา่เช่าอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทฯ เช่าอาคารพาณิชยแ์ละโกดงัรวม  แหง่ จากนายชู

ชาติ เพช็รอาํไพ เพือใชเ้ป็นสาขาและศนูยป์ระมลูสาํหรบั

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ขอ้  ถงึ ขอ้  มีระยะเวลาเช่า

ตามสญัญา 3 ปีเรมิวนัที  มกราคม  และสนิสดุวนัที 

 ธนัวาคม 2  ขอ้  มีระยะเวลาการเช่าตามสญัญา  

ปี เรมิ  ตลุาคม 62 และสนิสดุวนัที  กนัยายน 5 

และรายละเอียดมีดงันี 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/  ถ. บรมไตรโลกนาถ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. 

พิษณโุลก 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/ -  ถ. สงิหวฒัน ์ต. ในเมือง อ. เมือง จ. 

พิษณโุลก 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/ -  ถ. ศรมีาลา ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิจิตร 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา 

/ -  ต. บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/ -  ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. 

พิษณโุลก 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/ -  ถ. พรหมพิราม-หนองตม ต. มะตอ้ง อ. 

พรหมพิราม  

 จ. พิษณโุลก 

. อาคารโกดงัจาํนวน  หลงั  

/  ถ. พิชยัสงคราม ต. ในเมืองอ. เมือง จ. พิษณโุลก 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา 

    /  ถ. พิชยัสงคราม ต. ในเมืองอ. เมือง จ. 

พิษณโุลก 

อตัราค่าเช่าเป็นไปตามมลูค่าเช่ายตุิธรรมทีประเมินโดย

บริษัท อเมริกนั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั ผูป้ระเมิน

อิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึงการประเมิน

ดงักลา่วเพือวตัถปุระสงคส์าธารณะ  

   

 

 

 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าการ

ทีบรษิัทฯ เช่าอาคารและโกดงัจากนายชชูาติ เพช็รอาํไพ เป็น

รายการทีเป็นประโยชนส์าํหรบับริษัทฯ  สาํหรบัอตัราค่าเช่า

ก็เป็นไปตามราคาทีประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทีได้รับ

ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับตลาด

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงถือว่าเป็นราคาที

เหมาะสมและยตุิธรรม 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

นางดาวนภา เพชรอาํไพ -นางดาวนภา เพชรอาํไพ ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และ

ถือหุน้ในบรษิัทฯ จาํนวน 

1,430,056,   หุน้ (รวมการ

ถือหุน้ของคู่สมรส) คิดเป็นรอ้ย

ละ .  ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ

บรษิัทฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2562 

-เป็นคู่สมรสของนายชชูาติ 

เพช็รอาํไพ 

 

1. คา่เช่าอาคาร 4.05 4.05 บรษิัทฯ เช่าอาคารพาณิชยร์วม  แห่งจากนางดาวนภา เพชร

อาํไพ เพือใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่และสาขา โดยมีระยะเวลา

เช่าตามสญัญา 3 ปีเริมวนัที  มกราคม  และสินสดุ

วนัที  ธนัวาคม  รายละเอียดมีดงันี 

. อาคาร  ชนั พืนทีใชส้อย  ตร.ม. (สาํนกังานใหญ่) 

/  ถ. จรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม. 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา 

28,  ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 

จ. สโุขทยั 

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา 

/  ถ. สามคัคีชยั ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบรูณ ์

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

176,  ถ. ราษฎรด์าํร ิต. หนา้เมือง อ. เมือง จ. 

ปราจีนบรุี 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

. อาคารพาณิชย ์  ชนั  คหูา  

/  ถ. อา่งทอง-สงิหบ์รุ ีต. ตลาดหลวง อ. เมือง จ. 

อา่งทอง 

. อาคารพาณิชย ์  คหูา 

 ซ. จรญัสนิทวงศ ์ /  ถ. จรญัสนิทวงศ ์แขวงบาง

ออ้ เขตบางพลดั กทม. 

. อาคารพาณิชย ์  คหูา 

     ซ. จรญัสนิทวงศ ์ /  ถ. จรญัสนิทวงศ ์แขวงบาง

ออ้ เขตบางพลดั กทม. 

อตัราค่าเช่ารายการที  -  เป็นไปตามมลูค่าเช่ายตุิธรรมที

ประเมินโดยบรษิัทอเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผู้ประเมินอิสระทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ซงึการประเมินดงักลา่วเพือวตัถปุระสงคส์าธารณะ  

อตัราคา่เช่ารายการที  –  เป็นอตัราเดียวกบัราคาทีบรษิัทฯ

เช่าอาคารในบรเิวณใกลเ้คียงกนัจากบคุคลภายนอก 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

     คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเหน็วา่

การทีบรษิัทฯ เช่าอาคารจากนางดาวนภา เพชรอาํไพ เป็น

รายการทีเป็นประโยชนส์าํหรบับรษิัทฯ  สาํหรบัอตัราคา่

เช่าก็เป็นไปตามราคาทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระทีไดร้บั

ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และราคาตลาดทีเช่าจาก

บคุคลภายนอก จงึถือวา่เป็นราคาทีเหมาะสมและยตุิธรรม 

นายสรุพงษ์ เพ็ชรอาํไพ  - ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรหิาร และรอง

กรรมการผูจ้ดัการ 

- เป็นนอ้งชายของนายชชูาติ 

เพช็รอาํไพ 

 คาํประกนัสญัญาเช่าซือ 

 วงเงินตามสญัญา 

 ยอดคงเหลือ 

 

- 

- 

 

6.74 

0.62 

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอาํไพ ไดเ้ข้าคาํประกันส่วนตัวสาํหรับ

สญัญาเช่าซือรถยนตท์ีบริษัทฯ ทาํกบับรษิัทลิสซิงโดยไม่มี

การคิดค่าตอบแทนการคาํประกันสญัญาเช่าซือดงักล่าว

จากบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่า

การคาํประกนัของนายสรุพงษ์ เพ็ชรอาํไพ เกิดขึนเนืองจาก

ความจาํเป็นเพือก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการทาํ

สญัญาเช่าซือรถยนตเ์พือนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ 
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

นายวศิน เดชกิจวิกรม - เป็นนอ้งชายของนางดาวนภา 

เพชรอาํไพ 

- ถือหุน้ในบรษิัทฯ จาํนวน 

2,210,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ .10 ของจาํนวนหุน้ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ

บรษิัทฯ ณ วนัที วนัที  

พฤศจิกายน 2562 

 คา่คอมมิชชนัเอเยน่ต ์ 2.06 1.68 บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชันเอเย่นตใ์หแ้ก่นายวศิน เดชกิจ

วิกรม โดยพิจารณาจากจาํนวนสญัญาทีปล่อยสินเชือใน

แตล่ะเดือนตามอตัราทีบรษิัทฯ กาํหนด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่า

รายการดังกล่าวเกิดขึนเพือการดาํเนินธุรกิจปกติของ

บริษัทฯ โดยเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าของ

บริษัทฯ สาํหรบัอัตราค่าคอมมิชชันทีจ่ายใหแ้ก่นายวศิน

เป็นอตัราทีเหมาะสมเนืองจากเป็นอตัราเดียวกบัทีบริษัทฯ 

จ่ายใหแ้ก่เอเย่นตร์ายอืน ทงันี บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายในการ

รบัเอเยน่ตเ์พิมเติมในอนาคต 

นางสาววิมลรตัน ์หนจูลุ - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

บรหิารและรองผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชี 

คาํประกนัสญัญาเช่าซือ 

 วงเงินตามสญัญา 

 ยอดคงเหลือ 

 

20.57 

1.85 

 

30.54 

8.79 

นางสาววิมลรตัน ์หนูจุลไดเ้ขา้คาํประกันส่วนตัวสาํหรบั

สญัญาเช่าซือรถยนตท์ีบริษัทฯ ทาํกบับรษิัทลิสซิงโดยไม่มี

การคิดค่าตอบแทนการคาํประกันสญัญาเช่าซือดงักล่าว

จากบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่า

การคาํประกนัของนางสาววิมลรตัน ์หนจูลุเกิดขึนเนืองจาก

ความจาํเป็นเพือก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการทาํ
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บุคคลทอีาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ ลักษณะรายการ  

 

มูลค่ารายการ  (ล้านบาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  

ปี 2562 ปี  

สญัญาเช่าซือรถยนตเ์พือนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ 

ผูบ้รหิาร 

- นายบญัญตัิ นิลศิร ิ

- นายนิยม รอดนอ้ย 

- นายอาํนาจ  เนียมส ี

 

- นายบัญญัติ  นิลศิริ  ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหาร 

และผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย

กิจการสาขา เขตสุราษฎร์

ธานี 

- นายนิยม  รอดน้อย  ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหาร 

และผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย

กิจการสาขา เขตนครปฐม 

- นายอํานาจ เนียมสี  ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริหาร 

และผูจ้ดัการฝ่ายหนีสนิ 

  

 เงินใหกู้ย้ืมแก่ผูบ้รหิาร 

 ยอดยกมาตน้งวด 

 บวก กูเ้พิมระหว่างงวด 

 หกั ชาํระคืนระหวา่งงวด 

 ยอดคงเหลือปลายงวด 

 

 ดอกเบียรบั 

 

0.05 

0.20 

0.23 

0.02 

 

0.005 

 

0.08 

0.25 

(0.28) 

0.05 

 

0.006 

 

ในปี 2 และ  บรษิัทฯ ไดใ้หเ้งินกูย้ืมแก่ผูบ้รหิาร โดย

บรษิัทฯ คิดอตัราดอกเบียรอ้ยละ  ตอ่ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่า

การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้บริหารดังกล่าวมีความเหมาะสม 

เนืองจากเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวเป็นสวสัดิ การทีบริษัทฯ ใหแ้ก่

พนักงานทุกคน  โดยเงือนไขต่างๆ ทีผู้บริหารได้รับเป็น 

เงือนไขเดียวกนักบัทีพนกังานทกุคนไดร้บั 

 



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

117 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

มติคณะกรรมการครงัที /  เมือวนัที  กมุภาพนัธ ์  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึเป็นกรรมการอิสระเขา้รว่มประชมุ ไดใ้หค้วามเหน็วา่ การทาํรายการระหวา่งกนั เป็นความ

จาํเป็นในการประกอบธุรกิจทวัไป เงือนไขตา่งๆ ของรายการระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสญัญาและราคาทีตกลงกนั ซงึมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามการประกอบ

ธุรกิจทวัไป
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12.2 มาตรการหรอืขนัตอนการอนมุติัการทาํรายการระหวา่งกนั  

การทาํรายการระหวา่งกนัจะเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืกรรมการอิสระเพือพิจารณาใหค้วามเหน็ตอ่การ

ทาํรายการระหว่างกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทวัไปและก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

12.3 นโยบายหรอืแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯและ/หรือบรษัิทย่อยอาจมีการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนืองซึงจะเป็นไปตามลกัษณะ

การทาํธุรกิจการคา้ทวัไปและจะมีการกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเงือนไข

การคา้ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับคุคล และ/หรอืบรษัิททีไมเ่กียวขอ้งกนั  

สาํหรบัรายการระหว่างกนัทีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติทีอาจเกิดขึนในอนาคตบรษัิทฯ จะจดัใหมี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตผุลในการทาํรายการดงักล่าวก่อนทีบริษัทฯ จะเขา้ทาํ

รายการนนัๆ โดยจะดาํเนินการตามมาตรการและขนัตอนการอนมุติัการทาํรายการระหว่างกนัตามทีระบขุา้งตน้ อย่างไรก็

ตามรายการระหว่างกนัทีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์อาจเกิดขึนในอนาคตคณะกรรมการบรษัิทฯจะตอ้ง

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยแ์ละขอ้บังคับประกาศคาํสังหรือขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลการทาํรายการเกียวโยงกัน และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรพัยส์ินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนท  ี  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

. ขอ้มลูทางการเงินทีสาํคญั 

.  ตารางสรุปงบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  , พ.ศ.  และ พ.ศ.  

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
สนิทร ัพย  ์       
สนิทร ัพยห์มุนเวยีน        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 783.17 1.27 880.16 1.79 1,153.71 3.12 
ลกูหนีเงินใหส้นิเชือสว่นทีถงึ        
   กาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

34,902.34 56.41 
28,604.95 58.20 21,987.89 59.50 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือสว่นทีถงึกาํหนด
ชาํระภายในหนงึปี 

27.00 0.04 - - - - 

เงินใหกู้ยื้มระยะสนั 74.57 0.12 57.30 0.12 39.71 0.11 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 135.13 0.22 134.10 0.27 126.79 0.34 
รวมสนิทร ัพยห์มุนเวยีน 35,922.21 58.06 29,676.51 60.38 23,308.10 63.07 
       
สนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ 10.00 0.02 9.00 0.02 8.00 0.02 

ลกูหนีเงินใหส้นิเชือ - สทุธิจาก   
  สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

23,636.44 38.20 
17,943.37 36.51 12,463.70 33.73 

ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ - สทุธิจาก   
  สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

56.95 0.09 - - - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,778.31 2.87 1,268.50 2.58 1,022.05 2.77 

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 25.82 0.04 25.76 0.05 25.92 0.07 

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 300.21 0.49 97.81 0.20 12.65 0.03 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 141.66 0.23 125.16 0.25 112.59 0.31 
รวมสนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน 25,949.39 41.94 19,469.60 39.62 13,644.91 36.93 
รวมสนิทร ัพย  ์ 61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 36,953.01 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
หนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น       
หนีสนิหมุนเวยีน        
เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,897.23 3.07 4,775.28 9.72 6,621.68 17.92 
เงินกูยื้มระยะสนั - - - - 99.73 0.27 
หนีสนิตราสารอนพุนัธ ์ 14.41 0.02 22.88 0.05 63.62 0.17 
เจา้หนีอืน 890.73 1.44 659.32 1.34 438.69 1.19 
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวทีถงึกาํหนด 
   ชาํระภายในหนงึปี 

4,038.16 6.53 2,849.40 5.80 2,744.96 7.43 

สว่นของหุน้กูร้ะยะยาวทีถงึกาํหนดชาํระ 
   ภายในหนงึปี 

8,733.88 14.12 3,397.03 6.91 998.23 2.70 

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่าซือทีถงึ
กาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

19.24 0.03 19.99 0.04 17.05 0.05 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 607.16 0.98 578.28 1.18 338.00 0.91 
หนีสนิหมนุเวียนอืน 111.12 0.18 43.03 0.09 27.66 0.08 
รวมหนีสนิหมุนเวยีน 16,311.93 26.37 12,345.21 25.12 11,349.62 30.72 
       
หนีสนิไม่หมุนเวยีน        
เงินกูยื้มระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถงึ 
   กาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

2,993.50 4.84 
4,845.33 9.86 3,182.47 8.61 

หุน้กูร้ะยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหนงึปี 

26,473.47 42.79 
19,592.51 39.87 13,410.83 36.29 

หนีสนิตามสญัญาเช่าซือ - สทุธิจากสว่นที
ถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 

27.10 0.04 
25.16 0.05 25.31 0.07 

ประมาณการหนีสนิสาํรองผลประโยชน ์
   ระยะยาวของพนกังาน 

93.89 0.15 
38.83 0.08 41.47 0.11 

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 29,587.96 47.82 24,501.83 49.86 16,660.08 45.08 
รวมหนีสนิ 45,899.89 74.19 36,847.04 74.97 28,009.70 75.80 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ส่วนของผู้ถอืห ุ้น        
ทุนเร ือนหุ้น       
   ทนุจดทะเบียน 2,120.00  2,120.00  2,120.00  
   ทนุทีออกและเรยีกชาํระแลว้ 2,120.00 3.43 2,120.00 4.31 2,120.00 5.74 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 2,379.84 3.84 2,379.84 4.84 2,379.84 6.44 
กาํไรสะสม       
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 212.00 0.34 212.00 0.43 212.00 0.57 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  11,271.39 18.22 7,601.50 15.47 4,261.38 11.53 
องคป์ระกอบอืนของสว่นของผูถื้อหุน้ (11.52) (0.02) (14.28) (0.03) (29.91) (0.08) 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น  15,971.71 25.81 12,299.07 25.03 8,943.31 24.20 
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 36,953.01 100.00 

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  , พ.ศ.  และ พ.ศ.  

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายได้       
รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิารสนิเชือ 

11,879.69 93.63 
9,544.31 91.63 6,794.92 90.95 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 723.22 5.70 796.38 7.64 642.03 8.59 
รายไดอื้น 85.02 0.67 75.77 0.73 34.04 0.46 
รวมรายได  ้ 12,687.93 100.00 10,416.46 100.00 7,470.99 100.00 
       
ค่าใช้จ่าย       
คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร 5,314.19 41.88 4,100.46 39.37 2,988.93 40.01 
ขาดทนุจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย - - 2.79 0.03 23.64 0.32 
หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 554.21 4.37 586.21 5.63 679.40 9.09 
รวมค่าใช้จ่าย 5,868.40 46.25 4,689.46 45.03 3,691.97 49.42 
กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้

6,819.53 53.75 
5,727.00 54.97 3,779.02 50.58 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 1,526.55 12.03 1,100.27 10.57 673.10 9.01 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได  ้ 5,292.98 41.72 4,626.73 44.40 3,105.92 41.57 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 1,055.51 8.32 913.34 8.76 605.32 8.10 
กาํไรสาํหร ับปี 4,237.47 33.40 3,713.39 35.65 2,500.60 33.47 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอนื        
รายการทีจะถกูบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอื
ขาดทนุในภายหลงั 

  
    

กาํไร(ขาดทนุ)ทียงัไมเ่กิดขนึจรงิจากการ
ปอ้งกนัความเสียงในกระแสเงินสด 

3.45 0.03 19.54 0.19 (37.39) (0.50) 

ภาษีเงินไดเ้กียวขอ้งกบัการปอ้งกนั
ความเสียงในกระแสเงินสด 

(0.69) (0.01) (3.91) (0.04) 7.48 0.10 

รายการทีจะถกูบนัทกึในสว่นของกาํไร
หรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษี
เงินได ้

2.76 0.02 15.63 0.15 (29.91) (0.40) 

รายการทีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของ
กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

  
    

กาํไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

(20.47) (0.16) 10.41 0.10 (9.56) (0.13) 

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

4.09 0.03 (2.08) (0.02) 1.91 0.03 

รายการทีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของ
กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจาก
ภาษีเงินได ้

(16.38) (0.13) 8.33 0.08 (7.65) (0.10) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จอนืสาํหร ับปี
(ขาดทุน) 

(13.62) (0.11) 
23.96 0.23 (37.56) (0.50) 

กาํไรเบด็เสร ็จรวมสาํหร ับปี 4,223.85 33.29 3,737.35 35.87 2,463.04 32.97 
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งบกระแสเงินสดรวม ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  , พ.ศ.  และ พ.ศ.  

งบกระแสเงินสดรวม 
ปี  ปี  ปี  
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 5,292.98 4,626.73 3,105.92 
รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั 
(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
  

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 275.74 217.96 153.43 
หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 554.21 586.21 679.41 
โอนกลบัคา่เผือการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย (4.00) (5.90) 9.50 
กาํไรจากการขายลกูหนีเงินใหส้ินเชือ (33.78) (19.42) (5.96) 
ขาดทนุจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ 5.60 3.35 1.40 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 34.65 7.97 5.05 
กาํไร(ขาดทนุ)ทียงัไมเ่กิดขนึจากการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของตรา
สารอนพุนัธ ์

(5.03) (21.20) 26.23 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน (0.02) - - 
รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารสนิเชือ (11,879.69) (9,544.31) (6,794.92) 
รายไดด้อกเบียอืน (8.07) (6.19) (4.46) 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 1,526.55 1,100.27 673.10 
ขาดทนุจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ
หนีสนิดาํเนินงาน 

(4,240.86) (3,054.53) (2,151.30) 

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง     
ลกูหนีเงินใหส้นิเชือ (12,408.81) (12,586.15) (11,995.40) 
ลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ (83.57) - - 
เงินใหกู้ยื้มระยะสนั (17.27) (17.59) (12.24) 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 2.97 (2.20) (71.54) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน (16.49) (12.57) (18.22) 
หนีสนิดาํเนินงานเพิมขนึ(ลดลง)    
เจา้หนีอืน 144.56 105.36 93.49 
หนีสนิหมนุเวียนอืน 68.09 15.37 9.64 
ผลประโยชนพ์นกังาน (0.06) (0.20) (0.2) 
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (16,551.44) (15,552.51) (14,145.77) 
เงินสดรบัดอกเบียและคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารสนิเชือ 11,785.30 9,473.12 6,565.33 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,225.63) (763.41) (481.71) 
เงนิสดสุทธ ิใช ้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (5,991.77) (6,842.80) (8,062.15) 
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งบกระแสเงินสดรวม ปี  ปี  ปี  
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน    
เงินฝากธนาคารทีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พิมขนึ (1.00) (1.00) (2.00) 
เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (786.82) (470.88) (400.69) 
เงินสดจ่ายซือสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน (6.22) (5.09) (4.32) 
เงินสดรบัจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ 3.40 5.06 4.07 
เงนิสดสุทธ ิใช ้ไปในกจิกรรมลงทุน (790.64) (471.91) (402.94) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (2,920.23) (1,910.13) (3,204.80) 
เงินกูยื้มระยะสนัลดลง - (102.11) (471.85) 
เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาว 2,250.00 4,850.00 3,500.00 
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (2,916.67) (3,083.33) (2,162.50) 
เงินสดรบัจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 12,271.00 8,610.00 12,103.00 
หนีสนิตามสญัญาเช่าซือเพิมขนึ (ลดลง) 1.19 2.79 4.99 
เงินสดจ่ายดอกเบีย (1,448.67) (944.46) (477.33) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (551.20) (381.60) (212.00) 
เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 6,685.42 7,041.16 9,079.51 
เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดเพมิขนึ  (ลดลง) - สุทธ ิ (96.99) (273.55) 614.42 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 880.16 1,153.71 539.29 
เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดปลายปี 783.17 880.16 1,153.71 

 

.  ผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีทีไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ สาํหรบัตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ

บรษัิทฯ ในระยะ ปี ทีผา่นมา มีดงันี 

งบการเงินประจาํปี 
สนิสดุวนัที 

บรษัิทผูต้รวจสอบ ชือผูส้อบบญัชี เลขประจาํตวัผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาต 

 ธนัวาคม  บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั นางสาวรชัดา ยงสวสัดิวาณิชย ์ 4951 

 ธนัวาคม  บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 

 ธนัวาคม  บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 

รายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีในระยะ ปี ทีผา่นมา ( - ) ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิทฯ ถกูตอ้งแบบไม่มีเงือนไข 
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บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั และผูส้อบบญัชี ไมมี่ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอื

ผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะทีจะมีผลกระทบตอ่การปฎิบติัหนา้ทีอยา่ง

เป็นอิสระแตอ่ย่างใด 

.  อตัราสว่นทางการเงิน 

งบการเงินรวม ปี  ปี  ปี  
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร      
อตัราดอกเบียรบั (1) (%) 22.61% 23.57% 23.70% 
อตัราดอกเบียจ่าย (2) (%) 3.83% 3.51% 3.04% 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย  (%) 18.78% 20.06% 20.66% 
อตัรากาํไรสทุธิ  (%) 33.40% 35.65% 33.47% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 29.98% 34.96% 31.99% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธ ิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราสว่นรายไดด้อกเบียสทุธิตอ่สนิทรพัย ์ (%) 18.65% 19.61% 19.95% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  (%) 7.63% 8.63% 8.15% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์  (เทา่) 0.23 0.24 0.24 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ    
อตัราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.87 3.00 3.13 
อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินกูยื้ม  (เทา่) 1.33 1.31 1.27 
อตัราการจ่ายเงินปันผล   (%) 15.01% 14.84% 15.26% 
อัตราส่วนคุณภาพสนิทร ัพย  ์    
อตัราสว่นคา่เผือหนีสงสยัจะสญูตอ่สนิเชือรวม  (%) 2.84% 3.12% 3.29% 
อตัราสว่นหนีสญูตอ่สนิเชือรวม   (%) 0.00% 0.03% 0.04% 
อตัราสว่นเงินใหส้นิเชือทีไมก่่อใหเ้กิดรายไดต้อ่สนิเชือรวม  (%) 1.03% 1.12% 1.24% 
หมายเหต ุ:  

( )   อัตราดอกเบียรบั คาํนวณจากรายไดด้อกเบียรบัและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเชือ หารดว้ยลกูหนีเงินให้

สนิเชือเฉลีย 

( )   อตัราดอกเบียจ่าย คาํนวณจากคา่ใชจ้่ายทางการเงิน หารดว้ยหนีสนิทีมีดอกเบียเฉลีย 

 

 

 

 

 



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

126 
 

14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 14.1 ภาพรวม 

 ภาพรวมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี  มีกาํไรสทุธิเท่ากบั 4,237.47 ลา้นบาท จากความสามารถใน

การสรา้งรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของบรษัิท ผ่านการใหบ้รกิารสนิเชือทีมีหลกัประกนัและสนิเชือสว่นลคุคล โดยมีช่องทางการ

ใหบ้ริการจาํนวน ,  สาขา โดยยอดลกูหนีเงินใหส้ินเชือคงคา้งมีการเติบโตเพิมขึน . % จากสินปี  และการ

จัดหาเงินกูยื้มทาํใหต้น้ทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับตาํ ในขณะทีบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายสูงขึนจากการลงทุนเปิดสาขา

รวมถงึคา่ใช่จายพนกังานจากการจดัหาพนกังานเพือรองรบัการขยายสาขา  

 ในปี  บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในบรษัิท เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั ซึงประกอบธุกิจใหบ้ริการสินเชือเช่าซือ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด โดยมีวัตถุประสงคเ์พือใหบ้ริการเสริมแก่ลูกคา้ทีมาใช้

บรกิารสนิเชือของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัในการบรกิารทีสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ โดยมีสโลแกนวา่ “บรกิารใกลชิ้ด 

ดจุญาติมิตรทีรูใ้จ” จนทาํใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้มาใชบ้รกิารสนิเชือของบรษัิทฯ อยา่งตอ่เนือง  

 ทังนีในวันที  กุมภาพันธ์  ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล

ประกอบการประจาํปี  จาํนวนทงัสิน 636 ลา้นบาท หรือ 0.30 บาทต่อหุน้ โดยจะนาํเสนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน

เดือนเมาษยน 2563 นี 

  

 .  สรุปผลประกอบการประจาํปี  และการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล รายงานผลกาํไรสทุธิ จาํนวน 4,237.47 ลา้นบาท ในปี  ซึงเปลียนแปลง

จากปี  โดยมีสาเหตสุาํคญั สรุปไดด้งันี 

 14.2.1 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม 

 รายได ้

รายได ้
ปี  ปี  

อตัราการเติบโต 
2562-2561 

ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดด้อกเบียและ
คา่ธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิารสินเชือ** 

11,879.69 93.63 9,544.31 91.63 2,335.38 24.47 6,794.92 90.95 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและ
บรกิาร 

678.88 5.35 758.50 7.28 (79.62) (10.50) 609.80 8.16 

รายไดค้า่นายหนา้
ประกนัภยั* 

44.34 0.35 37.88 0.36 6.46 17.05 32.23 0.43 

รายไดอื้น 85.02 0.67 75.77 0.73 9.25 12.21 34.04 0.46 
รวมรายได  ้ 12,687.93 100.00 10,416.46 100.00 2,271.47 21.81 7,470.99 100.00 



บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
 

127 
 

หมายเหต ุ:  

*รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั เป็นรายไดจ้ากการประกอบธรุกิจของ บรษัิท เมืองไทยลิสซิง อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์(บรษัิทย่อยของบรษัิทฯ) 

**รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารสินเชือเช่าซือ เป็นรายได ้จากการประกอบธุรกิจของ บรษัิท เมืองไทยลิสซิง (บรษัิทย่อยของ

บรษัิทฯ) ยอด ปี  มีจาํนวน 5.23 ลา้นบาท 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายไดร้วมจาํนวน 12,687.93 ลา้นบาท ในปี   เพิมขึนจากปี  จาํนวน 

2,271.47 ลา้นบาท คิดเป็น 21.81% โดยในปี  มีรายไดจ้าํนวน 10,416.46 ลา้นบาท รายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ 

ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารสนิเชือ  รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร และรายไดอื้น 

รายได้ดอกเบยีและค่าธรรมเนียมจากการให ้สนิเชอื  
รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมจากการใหส้นิเชือเป็นรายไดห้ลกัของกลุม่บรษัิทฯ คิดเป็นสดัสว่นกวา่ % ของรายได้

รวม สามารถแบ่งไดด้งันี 

รายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมจากการใหบ้รกิาร
(ลา้นบาท) 

ปี  ปี  
อตัราการเติบโต ปี 
2562-2561(%) 

ปี  

- สนิเชือทะเบียนรถและทีดิน 9,603.50 8,096.29 18.62% 6,116.56 
- สนิเชือสว่นบคุคลและนาโนไฟแนนซ ์ 2,270.96 1,448.02 56.83% 678.36 
- สนิเชือเช่าซือ 5.23 - 100.00% - 
รวม 11,879.69 9,544.31 24.47% 6,794.92 
อตัราดอกเบียรบัเฉลีย (%) 22.61 23.57  23.70 

สาเหตหุลกัทีทาํใหร้ายไดด้อกเบียและค่าธรรมเนียมจากการใหส้ินเชือเติบโตมาโดยตลอดนนัเกิดจากการทีบรษัิทฯ มีการ
ขยายตวัของสินเชือของสาขาเดิมและจากการเปิดสาขาเพิมขึนจาก 3,279 สาขา ในปี 2561 เป็น 4,107 สาขา ในปี 2562 
และบริษัทฯ เรียกเก็บดอกเบียเงินใหส้ินเชือตาํกว่าคู่แข่งในอตุสาหกรรมเพือตอ้งการสรา้งฐานลกูคา้ใหเ้พิมขึน ทาํใหย้อด
การใหส้นิเชือแก่ลกูคา้เพิมขนึอยา่งตอ่เนืองทกุปีและเป็นการสรา้งรายไดอ้ยา่งยงัยืน  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบร ิการ  

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารของบรษัิทฯ เป็นคา่ติดตามทวงถามซงึบรษัิทฯ จะจดัเก็บจากลกูคา้ทีใชบ้รกิารสินเชือทีผิด

นดัชาํระหนีโดยคิดในอตัราคงทีตอ่จาํนวนครงัทีทวงถาม โดยอตัราทีเรยีกเก็บขนึอยูก่บัประเภทของสนิเชือทีลกูคา้ใช้

บรกิาร ซงึเพิมขึนในทิศทางทีสอดคลอ้งกบัการเติบโตของลกูหนีเงินใหส้นิเชือ 

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย 
รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัเป็นรายไดจ้ากการขายประกนัของ MTLI เนืองจาก MTLI ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนั

วินาศภัย จึงมีรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกัน โดยเป็นการขายประกันแก่ลกูคา้ทีมาใชบ้ริการสินเชือกับบริษัทฯ 

ดาํเนินการผ่านสาขาและศนูยบ์รกิารของบรษัิทฯ เท่านนั ดงันนั การเติบโตของรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกนัของ 

MTLI จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัการเติบโตของยอดการใหส้นิเชือแก่ลกูคา้ของบรษัิทฯ  
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 คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
ปี  ปี  

อตัราการเติบโต 
2562-2561 

ปี  

ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ 
คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและ
บรหิาร 

5,314.19 71.86 4,100.46 70.82 1,213.73 29.60 2,988.93 68.47 

ขาดทนุจากการขายทรพัยส์ิน
รอการขาย 

- - 2.79 0.05 (2.79) (100.00) 23.64 0.54 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู 554.21 7.50 586.21 10.13 (32.00) (5.46) 679.40 15.56 
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 1,526.55 20.64 1,100.26 19.00 426.29 38.74 673.10 15.42 
รวมค่าใช ้จา่ย 7,394.95 100.00 5,789.72 100.00 1,605.23 27.73 4,365.07 100.00 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวมจาํนวน 7,394.95 ลา้นบาท ในปี   เพิมขึนจากปี  จาํนวน 

1,605.23 ลา้นบาท คิดเป็น 27.73% โดยในปี  มีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวมจาํนวน 5,789.72 ลา้นบาท 

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานรวม ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร  ขาดทนุจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 

หนีสญูและหนีสงสยัจะสญูและคา่ใชจ้่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการบร ิการและบร ิหาร  
คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารถือเป็นคา่ใชจ้่ายหลกัในการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายทีสาํคญัไดแ้ก่  

คา่ใชจ้่าย(ลา้นบาท) ปี  ปี  
อตัราการเติบโต ปี 
2562-2561(%) 

ปี  

เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชนอื์นของพนกังาน 3,008.69 2,228.01 35.04% 1,591.99 
คา่เช่าและบรกิาร 749.41 611.76 22.50% 427.11 
ภาษีธุกิเฉพาะ 441.78 345.80 27.76% 228.18 

- เงินเดือน คา่แรง และผลประโยชนอื์นของพนกังาน เพิมขนึจาํนวน 780.68 ลา้นบาท มาจากการเพิมบคุลากรเพือรองรบั

การขยายสาขา โดยจาํนวนพนกังาน สนิปี  = ,  คน , ปี  = ,  คน และปี  = 5,880  

- คา่เช่าและบรกิาร เพิมขนึจาํนวน 137.65 ลา้นบาท มาจากการเพิมขนึของจาํนวนสาขา โดยจาํนวนสาขา สนิปี  = 

,  คน , ปี  = ,  คน และปี  = 2,424 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิมขนึจาํนวน 95.98 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิมขนึของรายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมจาก

การใหบ้รกิารสนิเชือ ทีเพิมขนึ โดยรายไดด้อกเบียและคา่ธรรมเนียมจากการใหบ้รกิารสนิเชือ สนิปี  = 11,879.69 

ลา้นบาท , ปี  = , .  ลา้นบาท และปี  = , .  ลา้นบาท 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาการตงัสาํรองค่าเผือหนีสงสยัจะสญูเพิมเติมเพือใหค้รอบคลมุความเสียหายทีอาจเกิดขึนในอนาคต 
โดยประเมินจากประสบการณข์อ้มลูความเสียหายทีเกิดขนึจรงิในอดีตของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ มีการตงัค่าเผือหนีสงสยัจะ
สญูสาํหรบัลกูหนีสนิเชือของบรษัิทฯ ตามรายละเอียด ดงันี 
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อายหุนีคา้งชาํระ 
อตัรารอ้ยละของคา่เผือหนีสงสยัจะสญู 
ตงัแตว่นัที  ม.ค.  เป็นตน้ไป 

ลกูหนีทียงัไมถ่งึกาํหนดชาํระและลกูหนีทีคา้งชาํระไมเ่กิน  วนั 1% 
ลกูหนีคา้งชาํระ -  วนั 2% 
ลกูหนีคา้งชาํระเกินกวา่  วนั 100% 
ลกูหนีโอนกฎหมาย 100% 

 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,714.96 1,499.15 1,170.98 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 554.21 586.21 679.40 
อตัาส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 1.03% 1.12% 1.24% 

บริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ตามการเติบโตของพอร์ทลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีเพ่ิมข้ึน
รวมทั้งการตดัหน้ีสูญ โดยบริษทัฯ ตั้งหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมในปี 2562 จาํนวน 554.21 ลา้นบาท  ปี 2561 จาํนวน 
586.21 ลา้นบาท และ ปี 2560 จาํนวน 679.40 ลา้นบาท ทั้งน้ีการตั้งหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลงตามสัดส่วน NPL ท่ี
ลดลง เป็นผลมาจากการติดตามหน้ีลูกคา้ท่ีผดินดัชาํระอยา่งใกลชิ้ด 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช่จายทางการเงิน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ละหุน้กู ้โดยยอดท่ี

เพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากจาํนวนเงินกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสินเช่ือของบริษทัฯ และอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินกูย้มืท่ี

เพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาดท่ีอยูใ่นช่วงอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนตั้งแต่ปี 2561 ถึงกลางปี 2562 ทั้งน้ีในช่วงปลายปี 2562

อตัราดอกเบ้ียไดมี้การปรับลงซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับลดดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยจากสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตวั 
 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,526.55 1,100.26 673.10 
อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย (%) 3.83 3.51 3.04 
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กาํไรสุทธ ิ 

จากผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 2,500.60 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 3,713.38 

ลา้นบาทในปี 2561 และ 4,237.47 ลา้นบาท ในปี 2562 อตัรากาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นช่วงร้อยละ 33.40 – 35.65   

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 4,237.47 3,713.38 2,500.60 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 33.40 35.65 33.47 
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (%) 14.11 48.50 70.79 

 

14.2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2562 กลุ่มบริษทัฯ มิสินทรัพยร์วม 61,871.60 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 90 ของสินทรัพยร์วม 

สินทรพัย ์
ปี  ปี  

อตัราการเติบโต 
2562-2561 

ปี  

ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ ล้านบาท ร ้อยละ 
เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด 

783.17 1.27 880.16 1.79 (96.99) (11.02) 1,153.71 3.12 

ลกูหนีเงินใหส้ินเชือ-สทุธิ 58,538.78 94.61 46,548.32 94.71 11,990.46 25.76 34,451.59 93.23 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ-
สทุธิ 

83.95 0.14 - - 83.95 100.00 - - 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,778.31 2.87 1,268.50 2.58 509.81 40.19 1,022.05 2.77 
สินทรพัยอื์น 687.39 1.11 449.13 0.92 238.26 53.05 325.66 0.88 
รวม 61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 12,725.49 25.89 36,953.01 100.00 

 
ลูกหนีเงนิให ้สนิเชอื  
ลกูหนีเงินใหส้นิเชือของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยลกูหนีเงินใหส้นิเชือและลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ โดยมีโครงสรา้งดงันี 

ประเภทลกูหนี 
ปี  ปี  

อตัราการเติบโต 2562-
2561 

ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รถจกัรยานยนต ์ 20,620.31 34.17 16,800.42 34.97 3,819.88 22.74 13,440.45 37.73 
รถยนต ์ 19,685.60 32.62 15,394.48 32.04 4,291.12 27.87 11,671.25 32.76 
รถเพือการเกษตร 2,640.54 4.38 2,080.86 4.33 559.68 26.90 1,732.43 4.86 
ทีดิน 5,350.53 8.87 6,630.58 13.80 (1,280.05) (19.31) 4,921.28 13.82 

สว่นบคุคล 6,104.22 10.12 4,925.08 10.25 1,179.14 23.94 2,843.43 7.98 
นาโนไฟแนนซ ์ 5,851.70 9.70 2,216.05 4.61 3,635.65 164.06 1,013.73 2.85 
ลกูหนีเชา่ซือ 84.79 0.14 - - 84.79 100.00 - - 
รวม 60,337.69 100.00 48,047.47 100.00 12,290.21 25.58 35,622.57 100.00 
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หมายเหต ุ: ลกูหนีทีมีหลกัประกนั ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถเพือการเกษตร และทีดิน 

ลกูหนีทีไมมี่หลกัประกนั ไดแ้ก่ ส่วนบคุคลและนาโนไฟแนนซ ์

คณุภาพลกูหนีเงินใหส้นิเชือและลกูหนีตามสญัญาเช่าซือ 

อายหุนีคา้งชาํระ 
ปี  ปี  ปี  

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 45,578.97 75.54 37,184.87 77.39 27,572.45 77.40 
คา้งชาํระ 1-30 วนั 9,358.63 15.51 7,018.96 14.61 4,762.52 13.38 
คา้งชาํระ 31-90 วนั 4,778.59 7.92 3,303.82 6.88 2,846.41 7.99 
คา้งชาํระ 91-180 วนั 235.77 0.39 208.75 0.43 210.68 0.59 
คา้งชาํระ 181-365 วนั 229.56 0.38 232.55 0.48 171.89 0.48 
คา้งชาํระมากวา่ 365 วนั 31.88 0.05 32.37 0.07 22.20 0.06 
ลกูหนีโอนฝ่ายกฏหมาย 124.29 0.21 66.15 0.14 36.42 0.10 
รวม 60,337.69 100.00 48,047.47 100.00 35,622.57 100.00 
หกั : คา่เผือหนีสงสยัจะสญู (1,714.96) (2.84) (1,499.15) (3.12) (1,710.98) (3.29) 
ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื  - สุทธ ิ 58,622.73  97.16 46,548.32 96.88 34,451.59 96.71 

 

 ปี 2562 ปี  ปี  
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 34,929.34 59.58 28,604.95 61.45 21,987.89 63.82 
สว่นทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 23,693.39 40.42 17,943.37 38.55 12,463.70 36.18 
ลูกหนีเงนิใหส้นิเชอื  - สุทธ ิ 58,622.73 100.00 46,548.32 100.00 34,451.59 100.00 

 

ทดีนิอาคารและอุปกรณ ์

กลุ่มบริษัทฯ มีทีดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิจาํนวน 1,022.05 ลา้นบาท ณ สินปี 2560 จาํนวน 1,268.50 ลา้นบาท ณ สินปี 

2561 และจาํนวน 1,778.31 ลา้นบาท ณ สินปี  คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรพัยร์วมเท่ากบัรอ้ยละ 2.77 รอ้ยละ 2.58  และ

รอ้ยละ 2.87  ตามลาํดบั สาเหตทีุกลุม่บรษัิทฯ มีทีดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิในสดัสว่นทีนอ้ย เนืองจากสาํนกังานสาขาทีใช้

ในการใหบ้ริการสินเชือแก่ลกูคา้นนัส่วนใหญ่บริษัทฯ ใชว้ิธีเช่าเป็นหลกั ทาํใหท้รพัยส์ินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบดว้ย

อปุกรณส์าํนกังาน คอมพิวเตอร ์และยานพาหนะเพือใชใ้นการปฏิบติังานเทา่นนั 
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หนีสนิและสว่นของผูถื้อหุน้ 

หนีสนิ 
ปี  ปี  

อตัราการเติบโต 
2562-2561 

ปี  

ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ ล้านบาท  ร ้อยละ 
เงินกูยื้ม 44,136.24 71.34 35,459.55 72.15 8,676.69 24.47 27,057.90 73.22 
หนีสนิอืน 1,763.65 2.85 1,387.49 2.82 376.15 27.11 951.80 2.58 
รวมหนีสนิ 45,899.89 74.19 36,847.04 74.97 9,052.84 24.57 28,009.70 75.80 
สว่นของผูถื้อหุน้ 15,971.71 25.81 12,299.07 25.03 3,672.64 29.86 8,943.31 24.20 
รวมหนีสินและส่วนของผู้
ถอืห ุ้น  

61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 12,725.49 25.89 36,953.01 100.00 

อตัราสว่นหนีสนิรวมตอ่สว่น
ของผูถื้อหุน้ 

2.87  3.00    3.13  

 

เงนิกู้ยมื 

เงินกูย้มื 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
เงินกูย้มืระยะสั้น 1,897.23 4.30 4,775.28 13.47 6,721.41 24.84 
เงินกูย้มืระยะยาว-ธนาคารพาณิชย ์ 7,031.66 15.93 7,694.73 21.70 5,927.43 21.91 
เงินกูย้มืระยะยาว-หุน้กู ้ 35,207.35 79.77 22,989.54 64.83 14,409.06 53.25 
รวม 44,136.24 100.00 35,459.55 100.00 27,057.90 100.00 
กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งทีมาของเงินกูยื้มจากการพึงพาสถาบนัการเงินในรูปแบบของตวัสญัญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี 

และเงินกูยื้มระยะยาว สาํหรบัตลาดตราสารหนีมาจากการออกตวัแลกเงินและหุน้กู ้โดยเงินกูด้งักลา่วมีระยะเวลาการจ่าย

ชาํระคืนไมเ่กิน ปี 
 

ในดา้นอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีการปรบัลดลงเลก็นอ้ย เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบรหิารจดัการ

เงินทุนทีดี โดยกูยื้มเงินเพือรองรบัการเติบโตของการใหบ้ริการสินเชือส่วนเพิมทีเกินจากการใชเ้งินทนุหมนุเวียน(เงินรบั

ชาํระจากลกูคา้หกัเงินปลอ่ยสนิเชือและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ)  

ฝ่ายบรหิารเชือวา่จากการบรหิารจดัการดงักลา่วทาํใหโ้ครงสรา้งเงินทนุมีความเหมาะสมตอ่การดาํเนินธุรกิจแลว้ 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น  
สว่นของผูถื้อหุน้ของกลุม่บรษัิทฯ เพิมขนึจากกาํไรจากการดาํเนินงาน และบรษัิทฯ มีการจ่ายปันผลจากกาํไรเป็นประจาํปี

ทกุปี  

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 4,237.47 3,713.39 2,500.60 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 636.00 551.20 381.60 
ปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.26 0.18 
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สภาพคล่อง 

หน่วย : ลา้นบาท ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงาน (5,991.77) (6,842.80) (8,062.15) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (790.64) (471.91) (402.94) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,685.42 7,041.16 9,079.51 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (96.99) (273.55) 614.42 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กลุม่บรษิทฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน ซงึจดัวา่เป็นปกติของธุรกิจใหบ้รกิารปลอ่ยสนิเชือ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

กลุ่มบริษทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ มาจากการลงทนุซือยานพาหนะ ทรพัยส์ินและอุปกรณส์าํนักงานต่างๆ 

เพือรองรบัการขยายสาขา 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กลุม่บรษิทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มาจากการกูยื้มเงินเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการปลอ่ยสินเชือ ใช้

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้ม 
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  หนา้  1 

 
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 18 กุมภาพนัธ์ 2563 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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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ	71	ปี

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก   12	กันยายน		2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน

ต�าแหน่งปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการ/	 

	 	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ปัจจุบัน  294/10	หมู่	5	ซอยนวมินทร์	24	(อุเทน	13)	ถนนนวมินทร์	แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม		 

	 	 	 กรุงเทพมหานคร		

วุฒิการศึกษา  หลักสูตรนักเรียนนายเรือ	โรงเรียนนายเรือ	(รุ่นที่	66)

    หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ	(รุ่นที่	45)	โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

    หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ	(รุ่นที่	28)	วิทยาลัยการทัพเรือ

    หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย	เครือรัฐออสเตรเลีย		ปี	พ.ศ.2529

    หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		รุ่นที่		4515

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

    หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		82/2010

    หลักสูตร		Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders		(RCL	5/2016)

ประวัติการท�างาน

    ต้นหน	ร.ล.ท่าจีน	กองเรือปราบเรือด�าน�้า	กองเรือยุทธการ

    นายทหารอาวุธใต้น�้า	ร.ล.ท่าจีน	กองเรือปราบเรือด�าน�้า	กองเรือยุทธการ

    ต้นเรือ	ร.ล.สารสินธุ	กองเรือปราบเรือด�าน�้า	กองเรือยุทธการ

    นายทหารปราบเรือด�าน�้า	ร.ล.มงกุฎราชกุมาร	กองเรือตรวจอ่าว		กองเรือยุทธการ

    ผู้ช่วยต้นปืน	ร.ล.มกุฎราชกุมาร	กองเรือตรวจอ่าว	กองเรือยุทธการ

    ต้นปืน	ร.ล.มงกุฎราชกุมาร	กองเรือตรวจอ่าว	กองเรือยุทธการ

    ผู้บังคับการเรือ	ร.ล.สู้ไพรินทร์	กองเรือตรวจอ่าว	กองเรือยุทธการ

    นายธง	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

    รองเสนาธิการ	สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ	(ปัจจุบันคือ	ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)

    ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ไทย/จาการ์ตา

    ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือ

    ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

    รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

    ผู้บัญชาการกองเรือล�าน�้า	กองเรือยุทธการ
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    เจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด

    ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

    ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

    รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

    500,000		หุ้น		คิดเป็นร้อยละ		0.024		(	ณ	วันที่		8		พฤศจิกายน		2562	)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น         

   2558	-	ปัจจุบันประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 

	 	 	 บมจ.	เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	

    2557	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		บมจ.	ที	เอ	ซี	คอนซูเมอร์	

    2553	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		บมจ.	เอส	แอนด์	เจ	อินเตอร์เนชั่นแนล	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 		 	 	 	 -		ไม่มี	–

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 			-		ไม่มี	–

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 	 										 	 	 	 	 -		ไม่มี		-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562         

    ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	6/6	ครั้ง

    ประชุมกรรมการอิสระ	จ�านวน	1/1	ครั้ง

    ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	2/2	ครั้ง
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นาย ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ

อายุ	66	ปี

ประเภทกรรมการ  กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก  12	กันยายน	2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน		

ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 

	 	 	 กรรมการบรรษัทภิบาล/	

	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

ที่อยู่ปัจจุบัน  13	ซอยจรัญสนิทวงศ์	83/1	แขวงบางอ้อ	 

	 	 	 เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	(MBE),	2543

   ปริญญาโท	มหาวิทยาลยันเรศวร,	บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ	(MBA),	2541	ปริญญาโท	OKLAHOMA	 

	 	 	 CITY	UNIVERSITY,	USA.,	FINANCE,	2533

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		SET/2012

   หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL	5/2016)

ประวัติการท�างาน

   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		

   ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		

การถือหุ้นในบริษัทฯ

   710,056,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ		33.493		(ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน		2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น       -	ไม่มี		-	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   บริษัท	แอดวานซ์	เพาเวอร์	คอนเวอร์ชั่น	จ�ากัด

   2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการ	บริษัท	นายณ์	เอสเตท	จ�ากัด

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			 -	ไม่มี	–

ข้อพิพาททางกฎหมาย		 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี		-

การเข้าร่วมประชุมในปี  2562  

  	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน		6/6	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	4/4	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	1/2	ครั้ง



เอกสารแนบ 1  หน้า  4

นาง ดาวนภา เพชรอ�าไพ

อายุ	66	ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12	กันยายน	2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน		

ต�าแหน่งปัจจุบัน      กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	

ที่อยู่ปัจจุบัน  13	ซอยจรัญสนิทวงศ์	83/1	แขวงบางอ้อ	เขตบางพลัด		 

	 	 	 กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท	OKLAHOMA	CITY	UNIVERSITY,	USA.,	 

	 	 	 FINANCE,	2532

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	SET/2012

ประวัติการท�างาน 

   ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต	ส�านักงานใหญ่	ธนาคารกสิกรไทย

   ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	ธนาคารกสิกรไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ	  

   720,000,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	33.962	(ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     -	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   -	ไม่มี	-

ข้อพิพาททางกฎหมาย       	 -	ไม่มี	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท			จ�านวน			6/6		ครั้ง
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นาย กัมพล ตติยกวี

อายุ 60		ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12	กันยายน	2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

	 	 	 	 บริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ	

ที่อยู่ปัจจุบัน 	52/4	ซอยเมฆสวัสดิ์	แขวงช่องนนทรี	 

	 	 	 เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท	วิศวกรรมอุตสาหการ,	University	of	Texas	at	Arlington,	USA

	 	 	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	9

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	74/2006	

   หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	55/2006	

   หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่นที่	5/2016

   หลักสูตร	Advanced		Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่		25/2017

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

   200,000		หุ้น		คิดเป็นร้อยละ		0.009		(ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   ก.ย.	2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แอดวานซ์	คอนเนคชั่น	คอร์ปอเรชั่น

   ต.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บลิสเทล

                 2559	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.พาวเวอร์	โซลูชั่น	เทคโนโลยี

   2553	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.วีรีเทล

                  ต.ค.	2560	-	พ.ย.	2561	กรรมการบริหาร	บมจ.บลิสเทล

   2556	-	2560	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.อมตะวีเอ็น

   2555	-	2557	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์

   2553	-	2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.วีรีเทล

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

     ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ไทย	ไปป์ไลน์	เน็ตเวิร์ค	

   2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ		บจ.บิ๊กแก๊ส

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท							-	ไม่มี	-

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 	 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

การเข้าร่วมประชุมในปี  2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน		6/6	ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ	จ�านวน	1/1	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	4/4	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	4/4	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	1/2	ครั้ง



เอกสารแนบ 1  หน้า  6

ดร. โยธิน อนาวิล

อายุ	70		ปี		

ประเภทกรรมการ    	กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12		กันยายน		2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน	

ต�าแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

	 	 	 	 	 บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและ 

	 	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน		

ที่อยู่ปัจจุบัน     27/34	ซอยเผือกจิตร	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก	Electrical	Engineering	University	of	Cincinnati,	USA

   ปริญญาโท	Electrical	Engineering,	George	Washington	University,	USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่		60/2006

   หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่		101/2008	

   หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่		24/2008

   หลักสูตร	Charter	Director	Class	(CDC)	รุ่นที่		3/2008

   หลักสูตร	Role	of	The	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่นที่	7/2008

   หลักสูตร	Financial	Statements	Demystified	for	Directors	(FDD)	รุ่นที่	1/2009

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

   200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.009	(ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน		2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   2554	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการจริยธรรม

  	บมจ.	ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

  	2548	-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนด 

	 	 	 ค่าตอบแทน

   บมจ.จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 				 	 	 	 -	ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท							-	ไม่มี	-

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 						 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

  	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	6/6	ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ	จ�านวน	1/1	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	2/2	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	1/2	ครั้ง
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นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

อายุ	67		ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12	กันยายน	2555

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  7	ปี	3	เดือน		

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

	 	 	 	 ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล	

ที่อยู่ปัจจุบัน  291	ซอยพัฒนาการ	61	ถนนพัฒนาการ	แขวงประเวศ		 

	 	 	 เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท	การเงิน,	Washington	State	University,	USA

การอบรม 

   หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	157/2012

   หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที่	13/2013

   หลักสูตร	Role	of	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุ่นที่	7/2015

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

   800,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.038	(ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   2553	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.	ไอร่า	แคปปิตอล

   2552	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ.	หลักทรัพย์	ไอร่า

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    	 	-	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	-	ไม่มี	-

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 -	ไม่มี	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	4/6	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3/4	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	1/2	ครั้ง
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นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ

อายุ 65		ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     29		มีนาคม		2560

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  2	ปี	9	เดือน	

ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 

	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ที่อยู่ปัจจุบัน  244	ซอยอุดมสุข	26	แขวงบางนา	เขตบางนา			 

	 	 	 กรุงเทพมหานคร		

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี		:		บัญชีบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)		รุ่นที่		137/2017

   หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)		รุ่นที่		26/2017

   หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leasers	(RCL)	รุ่นที่	13/2018

ประวัติการท�างาน 

     พ.ศ.2557	-	2558	หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร	ด่านศุลกากรนครพนม	กรมศุลกากร

     พ.ศ.2555	-	2556	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร	ส�านักงานตรวจของผู้ โดยสารท่าอากาศยาน 

	 	 	 สุวรรณภูมิ	กรมศุลกากร

       พ.ศ.2553	-	2554	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร	ส�านักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	 

	 	 	 กรมศุลกากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น											 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั	    -	ไม่มี	-

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 	 								 	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	6/6	ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ	จ�านวน	1/1	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	4/4	ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ�านวน	4/4	ครั้ง



เอกสารแนบ 1  หน้า  9

ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ 

อายุ 	38			ปี

ประเภทกรรมการ    	กรรมการ	

วันแต่งตั้งครั้งแรก    	18	เมษายน		2562

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 	1	ปี	2	เดือน

ต�าแหน่งปัจจุบัน     	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล/	

	 	 	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนด 

	 	 	 	 ค่าตอบแทน	

ที่อยู่ปัจจุบัน 	13		ซอยจรัญสนิทวงศ์	83/1	แขวงบางอ้อ 

	 	 	 เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา 	ปริญญาเอก/ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	(การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)	 

	 	 	 จาก	มหาวิทยาลัยศิลปากร

  	ปริญญาโท/Master	of	Business	Administration	with	Concentrations		in	Strategic	 

	 	 	 Management	and	International	Business	,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  	ปริญญาตรี/Bachelor	of	Arts	in	International	Management	with	a	Concentration	 

	 	 	 in	Finance	,	Dominican		University		of	California

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ    

  	หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่		277/2019	

  	หลักสูตร	Corporate	Governance		for	Capital	Market		Intermediaries		(CGI)		

	 	 	 รุ่นที่		22/2019

ประวัติการท�างาน 

  	2555	-	2558	อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ,	มหาวิทยาลัยศิลปากร

  	2558	-	ปัจจุบัน	อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ,	มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

   902,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.043	(ณ	วันที่		8		พฤศจิกายน		2562)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  					 			 	 	 	 	 	-ไม่มี-

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		 -ไม่มี-

ต�าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท					-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562    

  	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	5/6	ครั้ง

  	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	1/2	ครั้ง

  	ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ�านวน	1/2	ครั้ง
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสรุพงษ์  เพช็รอาํไพ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ(อาวุโส) 
 

58 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 
 
เนตบิณัฑติ, สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่
เนตบิณัฑติสภา 

0.045 น้องชายของนาย
ชชูาต ิ 

เพช็รอาํไพ 

2562 – ปัจจุบนั 
2556 – 2561 
2545 - 2555 

2555 - ปัจจุบนั 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวุโส) 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถสนิเชือ่
ทะเบยีนรถสนิเชือ่ทะเบยีนรถ
นายหน้าประกนัภยั 

นายปรทิศัน์  เพชรอาํไพ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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

0.119 บุตรชายของ
นายชชูาต ิ 

เพช็รอาํไพและ
นางดาวนภา 
เพชรอาํไพ 

2562 – ปัจจุบนั 
2561 - 2562 
2558 - 2561 
2553 – 2557 
2550 – 2552 
2549 – 2550 

2562 – ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
นกัวเิคราะห ์
นกัวเิคราะห ์
กรรมการ 

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
อสงัหารมิทรพัย ์
ธนาคาร 
สถาบนัการเงนิ 
สนิเชือ่เชา่ซือ้ 

นายสรุตัน์   ฉายาวรเดช 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

49 ปรญิญาโท การเงนิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- - 2562 – 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 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

52 ปรญิญาโท Management and 
Organization, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

0.054 - 2562 – 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 ี
 

50 ปรญิญาโท การบญัช,ี มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์

0.024 - 2562 – 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 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมเกยีรต ิ รศัม ี
ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

56 ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร์, สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 
 
 
 
 
 
 
 

0.010 - 2562 – ปัจจุบนั 
2561 – 2562 

 
2559 – 2561 

 
2558 – 2559 

 
2554 - 2557 

 
2549 - 2553 

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

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายอาํนาจ เนียมส ี
ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สนิ 

54 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 
 

0.020 - 2562 – ปัจจุบนั 
2561 – 2562 

 
2560 – 2561 

 
2558 – 2559 

 
2554 - 2557 

 
2549 - 2553 

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

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
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ชื่อ-สกลุ /ตาํแหน่ง 
อาย  ุ

(ปี) 
คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน

การถือหุ้น

ในบริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสมัพนัธ ์

ทางครอบครวั

ระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายบญัญตั ินิลศริ ิ
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

47 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 

0.009 - 2562 – ปัจจุบนั 
2554 – 2561 
2550 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูจ้ดัการสาขาถนนบรมไตรฯ 
พษิณุโลก 

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายนิยม รอดน้อย 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

50 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณ์ 

0.021 - 2562 – ปัจจุบนั 
2554 – 2561 
2549 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูจ้ดัการสาขาพจิติร 

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายประดษิฐ  ทองคาํ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

56 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุตรดติถ์ 

0.009 - 2562 – ปัจจุบนั 
2557 –2561 

 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
 
 

นายสงกรานต ์ เอีย่มกาย 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา 

57 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณ์ 

0.001 - 2562 – ปัจจุบนั 
2557 – 2561 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา  
 

บมจ. เมอืงไทย แคปปิตอล 
บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัทฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 

ตาํแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวมลฑล  อ่อนแผน

เลขานุการบริษทัฯ 

46 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. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั  

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้ มอีํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

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 /    
นายปรทิศัน์ เพชรอาํไพ 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  

2. บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จาํกดั 

 

 

 



 บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
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2. รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

รายชื่อกรรมการ บริษทั เม ืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เม ืองไทย ลิสซ่ิง 
อินชวัรนัส  ์โบรกเกอร  ์

จาํกดั 

บริษทั เม ืองไทย ลิสซ่ิง 
จาํกดั 

1. นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ /,// / / 
2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ /,M / / 
3. นายปรทิศัน์ เพชรอาํไพ M - / 
4. นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ M / - 
5. 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 - หลกัสูตรกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล สําหรบัตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal 
Audit) จดัโดยสมาคมรฐัศาสตรแ์หง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- การทุจรติในองค์กรจากการตรวจสอบภายใน พรอ้มแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกนั
การทุจรติ จดัโดยบรษิทัฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจาํกดั 

- การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร จาํนวน 6 วนั จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
- Anti-Corruption:The Practical Guide 26/2016 จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถานบนักรรมการ
บรษิทัไทย(IOD) 

- การเขยีนรายงานตรวจสอบ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
- บทบาทการกํากบัดูแลกจิการหลงัการเปิดเสร ีAEC จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัฐานการตรวจสอบกระดาษทาํการ จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
- การประกนัคุณภาพของงานตรวจสอบภายในจดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

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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