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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 

1. โครงสร้างและการดําเนินงานของเมืองไทย แคปปิตอล 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล  จํากัด  (มหาชน ) และบริษัทย่อย  (“บริษัทฯ”) ก่อตั้ งโดยนายชูชาติ  
เพช็รอาํไพ และนางดาวนภา เพชรอาํไพ ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบนั บริษทัฯ จดัเป็นผูใ้ห้บริการ
ทางการเงินท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank Financial Institution) ดาํเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือขนาดเลก็
แก่ลูกคา้รายย่อย (Microfinance) ภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และ
สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลกั โดยบริษทัฯ มี
หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ การเป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือรายยอ่ยขนาดเล็ก (Microfinance) ท่ีช่วยให้
ประชาชนท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินลาํบาก สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้ายและสะดวกข้ึนดว้ย
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม เป็นธรรมและโปร่งใส หลกัปรัชญาดงักล่าว จึงไดก้ลายมาเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินธุรกิจบนบรรทดัฐานของหลกัธรรมาภิบาล การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงยทุธศาสตร์
เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ เพ่ือเป็น “ผูใ้ห้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ” อนัหมายถึง
การสร้างผลิตภณัฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพฒันาการเขา้ถึงบริการทางการเงิน 
(Financial Inclusion) ของประเทศดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั บริษทัฯ มุ่งเนน้การเติบโตดว้ยการขยายฐานลูกคา้ผา่นการขยายสาขาเพ่ือให้
ครอบคลุมทัว่ทุกพ้ืนท่ีในประเทศ ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าการกระจายการเขา้ถึงทางการเงินให้แก่ประชาชน 
เป็นการช่วยลดความเหล่ือมลํ้าดา้นการเงินในประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัของระบบเศรษฐกิจในการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสาขาจาํนวน 4,884 สาขา กระจายอยู่ใน 74 
จงัหวดัทัว่ประเทศ 

ปัจจุบนั สินเช่ือคงคา้งของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 5 ผลิตภณัฑ์หลกั คือ สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือส่วน
บุคคล (ไม่มีหลกัประกนั) สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั (นาโนไฟแนนซ์) สินเช่ือ
จาํนาํโฉนดท่ีดิน และสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หม่ โดยสินเช่ือทะเบียนรถเป็นผลิตภณัฑสิ์นเช่ือหลกัซ่ึงมี
สัดส่วนมากท่ีสุด ยานพาหนะท่ีสามารถนาํมาใชเ้ป็นประกนัไดน้ั้น ประกอบดว้ย รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถ
กระบะ และรถเพ่ือการเกษตร ท่ีจดทะเบียนกบักรมขนส่งทางบก  

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ เป็นลูกคา้รายยอ่ยทั้งท่ีมีรายไดป้ระจาํ และไม่ประจาํ และเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
สาํคญัยิ่งของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีอยา่งย ัง่ยืนกบัลูกคา้ โดยยดึหลกั
ปฏิบัติในการให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า (Service Excellence Policy) ดังสโลแกนของบริษัทฯ “บริการ
ใกล้ชิด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใ จ” นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันาและยกระดบัการให้บริการอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) แก่ลูกคา้ของทั้ งอุตสาหกรรมให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสอย่างแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ี 
บริษทัฯ จึงไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้มาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ และเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนั 
บริษทัฯ มีลูกคา้จาํนวนกวา่ 2 ลา้นราย จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ 
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1.1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ 

วสัิยทัศน์ 

“เราจะดํารงความเป็นผู้นําอันดับ 1 ในธุรกจิไมโครไฟแนนซ์” 

เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑสิ์นเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อบรรษทัภิบาล สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศโดยมีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และมุ่งเนน้การจดัการคุณภาพ

สินทรัพยอ์ยา่งเตม็ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

พนัธกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

� พฒันาผลิตภณัฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) อนัหมายถึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีย ัง่ยืน คือมุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือโดยพิจารณามูลค่าหลกัประกนั 
ขนาดสินเช่ือมีความเหมาะสมกบัความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกคา้ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม 
เป็นธรรม และโปร่งใส 

� พฒันาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูข้องธนาคาร ดว้ยการเปิดขยายสาขา และการขยายช่องทางการให้สินเช่ือ ให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูด่้วนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  

� พฒันากระบวนการควบคุมคุณภาพสินทรัพย ์(NPL) ผา่นระบบการทาํงานเป็นทีมของบุคลากร ระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี การจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทนักาล และมีดชันีช้ีวดัผลงานและค่าตอบแทนท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในระยะยาว 

� พฒันากระบวนการเปล่ียนผา่นสู่ดิจิทลั (Digital Transformation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
และตอบสนองต่อความตอ้งการ พฤติกรรมของลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้มดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี
(Technology infrastructure) ส่ิงแวดลอ้มดา้นกฎหมายดิจิทลั และภูมิทศัน์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ี
เปล่ียนไป รวมถึงระบบการจดัการความปลอดภยัสารสนเทศ และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีรัดกุม เท่าทนัต่อ
ความเส่ียงเกิดใหม่ 

ค่านิยม 5 ประการ 

ซ่ือสัตยสุ์จริต ทุ่มเทเพ่ืองาน ทศันคติดี สามคัคีรวมใจ ระเบียบวินยัเคร่งครัด 
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1.1.2 28 ปีแห่งความสําเร็จ และพฒันาการท่ีสําคญั 

2535 

� บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") เดิมช่ือบริษทั ดี.เอส. ลิสซ่ิง จาํกดั และไดเ้ปล่ียน
มาเป็น บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ภายหลงัก่อตั้งโดยนายชูชาติ เพช็รอาํไพและนางดาวนภา 
เพชรอาํไพ ได้จดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2535 เพ่ือประกอบธุรกิจสินเช่ือจาํนํา
ทะเบียนรถ โดยระยะแรกไดมุ่้งเนน้ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือจาํนาํทะเบียนรถจกัรยานยนตเ์ท่านั้น 

2549 

� บริษทัฯ เล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคาร
แห่งประเทศไทย บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลงั โดยไดรั้บ
อนุญาตเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 และเร่ิมขยายการให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลไปยงัสาขาต่างๆ ของ
บริษทัฯ 

2557 
� บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมทาํการซ้ือขายเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 
26 พฤศจิกายน 2557 

2558 
� บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ ไดแ้ก่ สินเช่ือรายยอ่ย

เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั (นาโนไฟแนนซ์) โดยบริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
จากกระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 และสินเช่ือจาํนาํโฉนดท่ีดิน 

2561 

� บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) เป็น บริษทั เมืองไทย เเคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

� บริษทัฯ เปิดตวัแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” ซ่ึงสามารถใชง้านไดท้ั้งระบบ
แอนดรอยด์ และ iOS เป็นคร้ังแรก เพ่ือเพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนและตรวจสอบค่างวด อาํนวยความ
สะดวกใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

� บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2561 ในระดบั  
“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นคร้ังแรก 

� บริษทัฯ ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหน้าํเขา้คาํนวณในดชันี MSCI Global Standard Indexes อีกดว้ย 

2562 

� บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ประกอบสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

� ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  ไดมี้มติอนุมัติการจดัตั้ งบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ คือ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 200,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดถื้อหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 

� บริษทัฯจึงไดรั้บการปรับอนัดบัเครดิต จาก BBB เป็น BBB+ โดยบริษทัจดัอนัดบัเครดิตเรตต้ิง  
ทริสเรตต้ิง ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมให้บริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ก่ประชาชน (Public 
Offering) เป็นคร้ังแรก ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 จาํนวน 4,000 ลา้นบาท  อนัส่งผลให้บริษทัฯสามารถ
สร้างฐานแหล่งเงินทุนใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

� บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้คาํนวณในดชันี FTSE และไดรั้บการจดัอนัดบัเรตต้ิง A โดย MSCI ESG 
Index และพร้อมกันน้ี ก็ได้รับการคดัเลือกให้เข้าคาํนวณในดัชนี Thailand’s Sustainability Investment 
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Index หรือ THSI ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นปีแรกอีกดว้ย ซ่ึงนบัเป็นพฒันาการกา้ว
แรกท่ีสาํคญัสาํหรับการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

� บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองว่าเป็นบริษทัท่ีผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบติั
ป้องกนัการทุจริตภายในองค์กรครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีองค์กรแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) กาํหนด 

� บริษัทฯ ได้รับรางวลัอันทรงเกียรติ คือการได้รับรางวลั Board of the Year 2018 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงเป็นเพียงรางวลัเดียวในตลาดทุนท่ีมอบให้กบัคณะกรรมการของ
บริษทัจดทะเบียนไทยท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามหลกัการกาํกบัดูแลการกาํกบัดูแลกิจการและสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

� บริษัทฯ  ได้ รับรางวัล เกียรติยศ  จากงาน  SET Awards 2019 ได้แ ก่  รางวัล  Outstanding Company 
Performance Award และ Outstanding CEO Awards จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีโดดเด่น 

2563 

� บริษทัฯ ไดรั้บการยนืยนัอนัดบัเครดิต ในระดบั BBB+ แนวโนม้ Stable โดยบริษทัจดัอนัดบัเครดิต 
 เรตต้ิง ทริสเรตต้ิง แมอ้ยูส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสอุบติัใหม่ Covid-19 ซ่ึงก่อใหเ้กิดสภาวะ
เศรษฐกิจผนัผวนทัว่โลก  

� บริษทัฯ ไดรั้บการจดัอนัดบัเรตต้ิง A โดย MSCI ESG Index และไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้คาํนวณในดชันี 
Thailand’s Sustainability Investment Index หรือ THSI ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นปี
ท่ีสองติดต่อกนั และพร้อมกนัน้ี ก็ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้คาํนวณในดชันี FTSE4Good Index เป็นปีแรก
อีกดว้ย  

� บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัพระราชทานพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 
� บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2020 

 
1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวตัถุประสงค์ 

บริษทัฯ ไดใ้ชเ้งินระดมทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพย ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

การใช้เงิน 
จํานวนเงนิที่

ใช้
โดยประมาณ 

ระยะเวลาที่
ใช้เงนิ

โดยประมาณ 

รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้เงนิ/เหตุผลและ
มาตรการดาํเนินการกรณีใช้เงนิไม่เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อชําระคืนเงินกู้ หรือหนี้
จากการออกตราสารหนี ้

6,897 ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 

2564 

นาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ละ/หรือตราสารหน้ี
ในคร้ังน้ีไปชาํระคืนเงินกูแ้ละหรือหน้ีจากการออก
ตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนด 

2. กรณีอ่ืน  ๆเช่น เงนิทุนทีใ่ช้
หมุนเวยีนในกิจการ หรือ
ขยายกิจการ 

8,303 ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 

2564 

นาํเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูแ้ละ/หรือตัว๋แลกเงิน
ไปเพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือ
การขยายธุรกิจ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
แผนธุรกิจระยะกลาง (2564-2566)  
เมืองไทย แคปปิตอลไดส้ิ้นสุดแผนระยะกลางท่ี 2 คือแผนธุรกิจระหว่างปี 2561-2563 แลว้ และประสบ

ความสาํเร็จตามแผนท่ีตั้งไว ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนธุรกิจระยะกลางท่ี 3 คือแผนธุรกิจระหวา่งปี 
2564-2566 ซ่ึงครอบคลุมทุกมิติของการเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินท่ีมิใช่สถาบนัการเงินเพ่ือรักษาอตัราการ
เติบโตระยะ Growth Stage ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัฯ จะดาํรงความเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์  (Microfinance) 
2. บริษทัฯ วางแนวทางการเติบโตในอีก 3 ปีขา้งหนา้ โดยรักษาระดบัการเติบโต ในปี 2564 ท่ีร้อยละ  
20-25 ปี 2565 ท่ีร้อยละ 20 และปี 2566 ท่ีร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 

3. บริษทัฯ จะขยายสาขาโดยเปิดสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการ
ขยายสาขาเฉล่ียปีละ 500-600 สาขา  จนครบจาํนวน 6,700 สาขา  ภายในปี 2566 

4. บริษทัฯ จะรักษามาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ โดยการปล่อยสินเช่ือใหรั้ดกุม และเร่งรัดติดตามหน้ีให้
มีประสิทธิภาพ  โดยรักษาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-performing Loan) ไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต ์
และรักษาหน้ีท่ีมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั (Stage 2) ไม่เกิน 8.0 เปอร์เซ็นต ์ ตลอดจนลดการ
ขาดทุนจากการขายรถยดึใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด รวมทั้งเร่งระบายทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากลูกคา้ออกไปใหม้าก
ท่ีสุดเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการตั้งสาํรองต่อสินเช่ือ (Credit cost) 

5. บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีโดยมี
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ดา้นการแข่งขนัขององคก์รให้สูงข้ึน นอกจากน้ีบริษทัฯ จะ
เตรียมการให้พนักงานมีความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง (Resilience) ท่ีจะเกิดข้ึน
หลากหลายรูปแบบในอนาคตไดอ้ยา่งเท่าทนั 

6. บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัความหลากหลายของช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆ เนน้การบูรณาการทั้ง
ช่องทางออฟไลน์ ไดแ้ก่ สาขา ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ และช่องทางออนไลน์ เช่น โมบายแอปพลิเคชนั 
โซเชียลมีเดีย เป็นตน้ ในการให้บริการแก่ลูกคา้ เพ่ือขยายฐานลูกคา้ดิจิทลัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากน้ีบริษทัฯ สนับสนุนการใชป้ระโยชน์ทั้งดา้นดิจิทลัและดา้น
ขอ้มูล เพ่ือประโยชน์ดา้นการตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัฯ ในอนาคต 

7. บริษทัฯ เนน้การเพิ่มสัดส่วนรายไดจ้ากผลิตภณัฑเ์ช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หม่ และยงัคงใหค้วามสาํคญั
กบัการทาํธุรกิจภายในประเทศไทยเป็นหลกั 
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กลยุทธ์ด้านการบริหาร  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล ภายใต้
การกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกคา้รายย่อย (Microfinance) เป็นหลกั นอกจากน้ี ยงัให้บริการ
สินเช่ือโดยมี โฉนดท่ีดินเป็นประกนั และสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ให้แก่ลูกคา้รายย่อยท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
ทัว่ไปผ่านสาขาของ บริษทัฯ ท่ีกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ดว้ยการบริหารแบบการกระจายอาํนาจ 
(decentralization) สู่สาขา ซ่ึงแบ่งเป็น สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนยบ์ริการ โดยสาขาใหญ่จะอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของผูจ้ดัการเขต ซ่ึงจะข้ึนตรงกบัฝ่ายกิจการสาขา โดยแต่ละสาขาใหญ่มีหนา้ท่ีบริหาร 10 สาขายอ่ย และ 
10 ศูนยบ์ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการสาขาแบบกระจายอํานาจ  

เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้รายย่อยของบริษทัฯ ยงัคงเน้นการใช้มนุษยสัมพนัธ์ 
(Human Relations) เป็ นสํ าคัญ  จึ งส ะท้อนมาย ังโครงส ร้ างการบ ริห ารแบบการกระจายอําน าจ 
(Decentralization) เพ่ือการ เขา้ถึงและรักษาฐานลูกคา้รายย่อย บริษทัฯ และมุ่งเน้นกลยุทธ์ดา้นการบริหาร
ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาทรัพยากรบุคคลและวฒันธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง เพ่ือให้ผูบ้ริหารระดบักลาง สามารถ
ดูแลพนกังานใตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ 
และเพ่ือรักษาระดบัความสามารถทางการแข่งขนั 

2. การเสริมสร้างระบบตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

3. การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัโดยเฉพาะดา้นการบริหารการเงิน และการจดัการขอ้มูล
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 
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กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ เพื่อเป็น “ผู้ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ทีม่คีวามรับผดิชอบ”  

บริษทัฯ ไดว้างแนวทางในการพฒันาความย ัง่ยืนดว้ยการคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) ในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดพิ้จารณาและเห็นว่าปัญหาเร่ืองความเหล่ือมลํ้า
ทางการเงินเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีฝังรากในประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน และเป็นปัญหาท่ีเรียกไดว้่าเป็น
จุดกาํเนิดของธุรกิจสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ในประเทศไทย ดงันั้น หลกัการของบริษทัฯ คือการดาํเนินงานโดย
ยดึมัน่ต่อนโยบายสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือ และการให้บริการ 
ตอ้งเป็นไปอยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียม และไม่มีการกีดกนั หรือแบ่งแยกลูกคา้ดว้ยแตกต่างทางกายภาพ, ทางเพศ, 

เช้ือชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรือ ทศันคติทางดา้นการเมือง มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลดความเหล่ือม
ลํ้าทางการเงินของประชาชนไทย ดว้ยการเป็นแหล่งเงินกูท้างเลือกเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินกูไ้ดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน 

2.1.1  ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
1. การพฒันาผลิตภัณฑ์สินเช่ือโดยคาํนึงถึง ESG ด้วย Asset-Based Assessment Approach 

ในปี 2563 เมืองไทย แคปปิตอลมีผลิตภณัฑสิ์นเช่ือไมโครไฟแนนซ์สาํหรับลูกคา้รายยอ่ย โดยมุ่งเนน้ไปยงั
ผลิตภณัฑสิ์นเช่ือท่ีใชว้ธีิการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือแบบ unconventional ดว้ยการคาํนึงถึงผลกระทบดา้นสังคม
ผา่นวิธีการประเมินมูลค่าหลกัประกนั (Asset-Based Assessment Approach) ทดแทนการประเมินขอ้มูล หรือ
เรียกร้องหลกัฐานประเภทรายได  ้และขอ้มูลเครดิตบูโรของลูกคา้ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศไม่มี เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือวา่วิธีการประเมินดงักล่าวจึงถือเป็น
ทางออกสาํหรับประชากรกลุ่มน้ีในการเขา้ถึงแหล่งเงินกูท้างเลือก และเป็นการลดความเหล่ือมลํ้าดา้นการเงิน
ในประเทศ โดยบริษทัฯ พิจารณาเลือกหลกัประกนัสาํหรับผลิตภณัฑสิ์นเช่ือซ่ึงมีความเส่ียงการผิดนดัชาํระตํ่า 
อตัราส่วนการให้สินเช่ือโดยเทียบกบัมูลค่าหลกัประกนัท่ีเหมาะสม การกาํหนดวงเงินสูงสุดต่อสัญญาและ
ลูกคา้ในระดบัตํ่า อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ขั้นตอนการติดตามหน้ี และขั้นตอนการ
อนุมติัสินเช่ือ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้อตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องพอร์ตสินเช่ือของบริษทัฯ อยู่ใน
ระดบัตํ่ากว่าอตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องบริษทัฯ 
เป็นดชันีช้ีวดัผลการทาํงานของบุคลากรท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 ซ่ึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือหลกัของบริษทัฯ คือสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ หรือสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนั อยา่งไรก็
ตาม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯได้ขยายผลิตภัณฑ์สินเช่ือไปสู่
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีไม่มีหลกัประกนัภายใตใ้บอนุญาตสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และใบอนุญาต
สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั และสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ 
เลง็เห็นถึงศกัยภาพในการเติบโตผลิตภณัฑสิ์นเช่ือใหม่ดงักล่าวในอนาคต ดงันั้น ผลิตภณัฑท์างการเงินสาํหรับ
ลูกคา้รายย่อยในปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ผลิตภัณฑ์สินเช่ือหลัก และ 1 บริการเสริม 
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 สินเช่ือทะเบียนรถ  
บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

สินเช่ือส่วนบุคคล ภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
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สินเช่ือส่วนบุคคลดงักล่าว อนุญาตใหส้ามารถเรียกเกบ็ดอกเบ้ียไดไ้ม่เกินอตัรา ร้อยละ 24 ต่อปี (ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส.12/2563 เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกับ) โดยมียานพาหนะประเภทต่างๆ เป็น
ประกนั ประกอบดว้ยรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถเพ่ือการเกษตร ท่ีจดทะเบียนกบักรม
ขนส่งทางบก และเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อสินเช่ือมาไม่น้อยกว่า ระยะเวลาท่ีบริษทัฯ กาํหนด ทั้งน้ี 
ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือ จะตอ้งส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตวัจริงให้แก่ บริษทัฯ เพ่ือเป็นประกนั 
โดยไม่ตอ้งจดทะเบียนโอน กรรมสิทธ์ิในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี ลูกคา้จะยงัคง
เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในรถท่ีนาํมาเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือ และสามารถนาํรถกลบัไปใช้
งานไดต้ามปกติ 

1.2 สินเช่ือทีม่โีฉนดทีด่นิเป็นหลักประกัน  
บริษทัฯ ให้บริการสินเช่ือท่ีมีโฉนดท่ีดินเป็นประกนั ลูกคา้ ท่ีมาขอสินเช่ือจะตอ้งส่งมอบโฉนด

ท่ีดินตวัจริงให้แก่บริษทัฯ เพ่ือใช้เป็นประกนั ทั้ งน้ี บริษทัฯ เพ่ิมทางเลือก ให้แก่ลูกคา้ ในการจด
จาํนองท่ีดินหากลูกคา้ตอ้งการ วงเงินสินเช่ือสูง ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือท่ีมีโฉนด ท่ีดินเป็น
ประกนัมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 

1.3 สินเช่ือส่วนบุคคล  
บริษทัฯ ใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั ดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ

ส่วนบุคคลภายใต ้การกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2549 แก่ลูกคา้ท่ีมี
ประวติัการผอ่นชาํระ สินเช่ือทะเบียนรถกบับริษทัฯ มาก่อน และมีประวติัการ ผอ่นชาํระท่ีดีเท่านั้น 
เน่ืองจากเป็นการให้สินเช่ือโดย ไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ ส่วนบุคคล
ดงักล่าวอนุญาตให้สามารถเรียกเก็บดอกเบ้ีย ไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 25 ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ท่ี สนส.12/2563 เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั) 

1.4 สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  
บริษทัฯ ให้บริการสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ

รายย่อยเพ่ือการ ประกอบอาชีพภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้ งแต่วนัท่ี 26 
พฤษภาคม 2558 ซ่ึง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพดังกล่าว 
อนุญาตให้สามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 33 ต่อปี (ตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท่ี สนส.13/2563 เร่ือง การกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจ
สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั) และเป็นสินเช่ือแบบไม่มีหลกัประกนั โดยมี
วตัถุประสงค์การให้สินเช่ือ เพ่ือการประกอบอาชีพให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัการผ่อนชาํระสินเช่ือ
ทะเบียนรถกบับริษทัฯ มาก่อน และมีประวติัการผอ่นชาํระท่ีดีเท่านั้น 

1.5 สินเช่ือเช่าซื้อรถจักรยานยนต์  
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถ จกัรยานยนต์ภายใตบ้ริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง 

จาํกดั (“MTLS”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชาํระ แลว้จาํนวน 20 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน MTLS จาํนวน 199,997 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
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จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ ทั้งหมด MTLS ประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ รถจกัรยานยนต์
ใหม่แก่ลูกคา้สินเช่ือทะเบียนรถของ บริษทัฯ ท่ีมีประวติัการชาํระท่ีดีและมีความตอ้งการจะ ซ้ือ
รถจกัรยานยนตใ์หม่ดว้ยการเช่าซ้ือผา่นสาขา ของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด
(มหาชน) มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั จากเดิม 20,000,000 บาท เป็น 
500,000,000 บาท 

1.6 ธุรกิจบริการนายหน้าประกันวินาศภัย  
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยัภายใต ้บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์  

โบรกเกอร์ จาํกดั (“MTLI”) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 โดยมีทุน
จดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 2 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 100 บาท ปัจจุบัน บริษทัฯ ถือหุ้นใน MTLI จาํนวน 19,998 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

MTLI ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ และรถยนต ์
(Compulsory Third-Party Insurance: CTP) และประกนัอุบติัเหตุ ส่วนบุคคล โดยไดรั้บใบอนุญาต
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ .ศ. 2535 จากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 
ปัจจุบนักรมธรรมป์ระกนัวินาศภยั ท่ี MTLI เป็นนายหนา้ในการจาํหน่าย ไดแ้ก่ กรมธรรมป์ระกนัภยั
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสําหรับรถจกัรยานยนต์ (พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์) กรมธรรมคุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถสําหรับรถยนต์ (พ.ร.บ. รถยนต์) กรมธรรม์ประกันภยัรถหาย และกรมธรรม์
ประกนัภยั อุบติัเหตุส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

 
ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์สินเช่ือทีอ่นุมตัด้ิวยวิธีการประเมนิมูลค่า

หลักประกันของบริษัทฯ  ในปี 2563 
ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2563 

สินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ (ลา้นบาท) 50,984.60 ร้อยละ 72.21 กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดป้ระจาํ ร้อยละ 22.36 
สินเช่ือจาํนาํโฉนดท่ีดิน (ลา้นบาท)  5,277.04  ร้อยละ 7.47 กลุ่มลูกคา้ท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํ (ESG) ร้อยละ 77.64 
สินเช่ือมีหลกัประกนัคงคา้งรวม (ลา้นบาท) 56,261.64    
ร้อยละ 79.68 

 

สินเช่ือไม่มีหลกัประกนัคงคา้งรวม (ลา้นบาท) 14,345.64
ร้อยละ 20.32   

 

2. การพฒันาการเข้าถึงแหล่งเงนิกู้ของลูกค้าด้วยการขยายสาขา 
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการเขา้ถึงลูกคา้ดว้ยกลยุทธ์การขยายจาํนวนสาขาไปทัว่ทุกภูมิภาคในประเทศ ซ่ึง

ดาํเนินตามแผนกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจระยะกลางของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2563 
ส่งผลให้ลูกคา้และประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการของธนาคารพาณิชย ์หรือดิจิทลั
แบงกก้ิ์ง สามารถเขา้ถึงการใหบ้ริการของบริษทัฯ ไดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน  

โดยในปี 2563  บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาใหม่จาํนวน 777 สาขา เป็นสาขาใหญ่จาํนวน 36 สาขา สาขาย่อย
จาํนวน 314 สาขา และสาขาศูนยบ์ริการจาํนวน 427 สาขา อย่างไรก็ตามอตัราเฉล่ียสินเช่ือคงคา้งต่อสาขา
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เท่ากบั 14.53 ลา้นบาท ณ ส้ินปี พ.ศ. 2562 ท่ีเท่ากบั 14.69 ลา้นบาท สะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัฯ สามารถรักษา
ประสิทธิภาพในการเติบโตลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือผา่นการขยายสาขาไดอ้ยา่งมัน่คง 

ทั้งน้ี กลยทุธ์การขยายธุรกิจ ในระหวา่งปี 2564-2566 จะยงัคงดาํรงอตัราการเติบโตผา่นการเปิดสาขาดว้ย
การเปิดสาขาอีกเฉล่ียปีละ 600 สาขา อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมกลยทุธ์การขยายช่องทางการปล่อยสินเช่ือ 
และเพิ่มผลิตภณัฑ์ และบริการสินเช่ือใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย ดว้ยความคาดหวงัว่ากลยุทธ์ท่ีเพ่ิมมาดงักล่าวจะ
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสาขา หรืออตัราส่วนสินเช่ือต่อสาขาของบริษทัฯ ใหเ้พ่ิมสูงข้ึน 

 

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์สินเช่ือ เง่ือนไข และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อการควบคุมความเส่ียง
การผดินัดชําระ 

บริษทัฯ พิจารณาเลือกหลกัประกนัสําหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือซ่ึงมีความเส่ียงการผิดนดัชาํระตํ่า อตัราส่วน
การใหสิ้นเช่ือโดยเทียบกบัมูลค่าหลกัประกนัท่ีเหมาะสม การกาํหนดวงเงินสูงสุดต่อสัญญาและลูกคา้ในระดบั
ตํ่า อตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ขั้นตอนการติดตามหน้ี และขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือ 
ลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้อตัราหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องพอร์ตสินเช่ือของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่อตัรา
หน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัฯ เป็นดชันีช้ีวดัผลการ
ทาํงานของบุคลากรท่ีสาํคญัท่ีสุด 

4. การสร้างประสบการณ์ทีด่แีก่ลูกค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีจาํนวนลูกคา้คงคา้งทั้ งหมด 2 ลา้นคน บริษทัฯ เล็งเห็นว่าการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการพฒันาประสบการณ์ (Customer Experience) เป็นกลยทุธ์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีสาํคญั 
ดงันั้น ในปี 2563 น้ีบริษทัฯ จึงไดด้าํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

4.1 การมุ่งเน้นการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ ทัว่ถึง และเท่าเทยีม 
� นโยบายการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ 
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บริษทัฯ มุ่งเนน้การสร้างมาตรฐานดา้นการบริการ โดยจดัให้พนกังานไดฝึ้กอบรม และไดร้วม
ผลการประเมินการให้บริการเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือวดัผลการดาํเนินงานของบุคลากร (KPI) 
การใหบ้ริการต่อลูกคา้  
� ช่องทางสําหรับ Customer  Engagement 

แมว้่าลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะเป็นลูกคา้กลุ่มออฟไลน์ (Offline) อย่างไรก็ตาม ในปีท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ พบวา่จาํนวนลูกคา้ท่ีติดต่อบริษทัฯ ผา่นช่องทางออนไลน์ อาทิ ส่ือสังคมออนไลน์, 
โทรศพัท,์ และอีเมล มีมากกวา่ 170,000 ราย เติบโตจากปี 2562 กวา่ร้อยละ 45 

 

 
 

4.2 การพฒันานวตักรรม และ Digital Transformation 
� แอปพลิเคชัน เมืองไทย แคปปิตอล 4.0 

เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงเร่ิมเปิดให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ มาตั้ งแต่ปี 
2560 เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการตรวจสอบสินเช่ือคงคา้ง วนัชาํระ และตาํแหน่ง
ของสาขาของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีนโยบายในการพฒันาออนไลน์โมดูลต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
อาทิ การชาํระสินเช่ือออนไลน์ และบริการอ่ืนๆในอนาคต 

4.3 การปลูกฝังการตระหนักรู้และวนัิยทางการเงนิให้แก่ลูกค้า 
� โครงการรู้รับ-จับจ่าย 

บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํโปรแกรมรู้รับจับจ่าย ซ่ึงเป็นโปรแกรม บัญชีให้ผูใ้ช้งานสามารถบันทึก
รายรับรายจ่าย โดยอิงจากแนวทางปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมาย
การลดหน้ีครัวเรือนในภาค ประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งเปิดให้ลูกคา้ของ
บริษทัฯ และประชาชนทัว่ไปสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ไป
ใชไ้ดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายโดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใชจ่้ายวา่มีวินยัหรือไม่มีวินยั 
มีเป้าหมายให้ผูใ้ชง้านไดเ้ขา้ใจพฤติกรรมการใชจ่้ายของตนเอง สามารถติดตามค่าใชจ่้าย รายรับ 



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    12     

 

และเงินออมไดห้รือ หากลูกคา้และประชาชนทัว่ไปตอ้งการสมุดบนัทึก บญัชีรายรับ-รายจ่าย ก็
สามารถขอไดจ้ากสาขาของบริษทัฯ ทุกสาขา  
� โครงการ “คลินิกแก้หนี”้ ร่วมกับ บสส. 

นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษทัฯ ริเร่ิมข้ึนเพ่ือ สนับสนุนการสร้างวินยัทางการเงิน
ให้แก่ลูกคา้ของ บริษทัฯ และประชาชนทัว่ไปแลว้นั้น บริษทัฯ ยงัร่วมกบั บสส. ในการเขา้ร่วม
โครงการคลินิกแกห้น้ีเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ี รายยอ่ยท่ีมีหน้ีกบัเจา้หน้ีหลายราย โดยเป็นหน้ีเสีย บตัร
เครดิต บัตรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั เพ่ือให้มีโอกาสแกปั้ญหาหน้ี
ควบคู่กบัการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินยั ทางการเงินท่ีดีใหแ้ก่ลูกหน้ีและประชาชนท่ี
สนใจ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในระยะยาว โดยในปีน้ีมี
ผูป้ระกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงินเขา้ร่วมทั้งส้ิน 19 สถาบนั 
� ร่วมโครงการให้ความรู้ด้านการเงนิแก่ประชาชน 

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร ไดจ้ดั
งานสัมมนา เร่ือง “การลดความเหล่ือมลํ้ าทางเศรษฐกิจ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: 
ภาค เห นือ ” เม่ื อวัน ศุก ร์ ท่ี  21  สิ งหาคม  2563  ณ  ห้องประชุมใหญ่  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พร้อมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอาํไพ ประธาน
กรรมการบริหารบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมเป็นวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิใน
การร่วมเสวนา พร้อมกับ คุณวิทัย รัตนากร ผูอ้าํนวยการธนาคารออมสิน และคุณอภิรมย  ์สุข
ประเสริฐ ผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนาํเสนอความคิดเห็นเพ่ือ
เป็นแนวทางในการลดความเหล่ือมลํ้าดา้นการเงินให้แก่นิสิต นกัศึกษา อาจารย ์และบุคคลทัว่ไป
ไดรั้บทราบ 

4.4 การพฒันาจริยธรรมของอุตสาหกรรม 
บริษทัฯ ร่วมกบัผูป้ระกอบการในสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และชมรม

สินเช่ือส่วนบุคคล ไดเ้ขา้เขา้ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย
สาํหรับแนวทางและมาตรการช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 ในปี 2563 ดงัน้ี 

� เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และชมรม
สินเช่ือส่วนบุคคลร่วมใหค้วามเห็นตรงกนักนัวา่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ไดข้ยายวงกวา้งไปยงัประชาชนและธุรกิจในทุกภาคส่วน จึงตอ้งร่วมมือกนัอยา่งเร่งด่วนเพื่อให้
ประเทศไทยสามารถกา้วขา้มภาวะท่ียากลาํบากน้ีได ้จึงตกลงร่วมกนัท่ีจะกาํหนดมาตรการขั้นตํ่า
เพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์บตัรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล เช่าซ้ือ ลีสซ่ิง สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศยั และสินเช่ือธุรกิจ SMEs ซ่ึงยงัไม่เป็นหน้ีคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการ
ชาํระหน้ี วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ไดด้งัน้ี 
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� เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และ
ชมรมสินเช่ือส่วนบุคคลประกาศร่วมสนับสนุนโครงการคลินิกแก้หน้ีระยะท่ี 2 เพ่ือสานต่อ
เจตนารมณ์ในการช่วยเหลือประชาชนท่ีมีปัญหาหน้ีเสีย โดยการขยายขอบข่ายความร่วมมือใน
ระยะท่ี  2 จากเดิมท่ีครอบคลุมเฉพาะลูกหน้ีของธนาคารพาณิชย์ ให้ครอบคลุมลูกหน้ีของ
ผูป้ระกอบการ Non-bank อีก 19 แห่ง เน่ืองจากลูกหน้ีของ Non-bank มีจาํนวนกว่า 80% ของ
ทั้งหมด โดยลูกหน้ีของ Non-bank สามารถสมคัรไดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 
4.5 การเคารพต่อความพงึพอใจ สิทธิ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
� ข้อเสนอแนะ และผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

 

 

ประเภทสินเช่ือ แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีข้ั้นตํา่ 

สินเช่ือส่วนบุคคลทีผ่่อนชําระเป็นงวด (installment) 
และสินเช่ือจํานําทะเบียนรถ 

- ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 
เล่ือนการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน 

- ผูใ้ห้บริการอ่ืนเลือกดาํเนินการระหว่าง เล่ือนการ
ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลด
ค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 
เดือน 

สินเช่ือเช่าซื้อ (hire purchase) 
(1) รถจกัรยานยนต ์: วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท 
(2) รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท  

ผูใ้หบ้ริการเลือกดาํเนินการระหวา่ง 
- เล่ือนการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน 
- พกัชาํระหน้ีเงินตน้ เป็นเวลา 6 เดือน 

สินเช่ือธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์  
นาโนไฟแนนซ์ วงเงนิไม่เกิน 20 ลบ. 

พกัชาํระเงินตน้ 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบ้ียให้
ตามความเหมาะสมของลูกหน้ีแต่ละราย 
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� ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

เพ่ือให้บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. ขอ้มูลส่วนบุคคลฯ ซ่ึงได้รับการ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป บริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ
นโยบายการรักษาขอ้มูลและความปลอดภยัสารสนเทศ และเปิดเผยนโยบายดงักล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้ งน้ีนอกจากการกําหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ  ยงัเพ่ิม
ประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมีฝ่ายกฎหมาย และฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือลดหรือจาํกัดความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี   
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายเพ่ือการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้แลว้ 

ยอดลูกหนีค้งเหลือตามประเภทของผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 

ประเภทผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินเช่ือทะเบียนรถ 50,985 71.84 42,946 71.17 34,276 71.34 
สินเช่ือมีโฉนดท่ีดินเป็น
หลกัประกนั 

5,277 7.44 5,351 8.87 6,631 13.80 

สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลกัประกนั 

6,928 9.76 6,104 10.12 4,925 10.25 

สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ 7,417 10.45 5,852 9.70 2,216 4.61 
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
ใหม่ 

361 0.51 85 0.14 - - 

รวมลูกหนีค้งค้าง 70,968 100.00 60,338 100.00 48,047 100.00 
หมายเหตุ: ลกูหนีค้งค้างคาํนวณจากมูลหนีต้ามสัญญาและดอกเบีย้ค้างรับ 

2.1.2 โครงสร้างรายได้ 

ผลการดาํเนินธุรกิจในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัคือรายไดด้อกเบ้ีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.76 ของ
รายไดร้วม ทั้งน้ีรายไดจ้ากสินเช่ือเช่าซ้ือมีการเติบโตตามเป้าหมายท่ีบริษทัฯ วางไว ้แมว้า่จะอยูส่ถานการณ์โรค
ระบาดอุบติัใหม่ Covid-19 แต่มิไดส่้งผลกระทบต่อการเติบโตของรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงโครงสร้างรายได้
ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    15     

 

ประเภทของรายได้ ดาํเนินการ
โดย 

%การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้และ
ค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการสินเช่ือ 

        

- สินเช่ือทะเบียนรถ
และท่ีดิน 

MTC บริษทัแม่ 11,212 76.10 9,604 75.69 8,096 77.73 

- สินเช่ือส่วนบุคคล MTC บริษทัแม่ 2,704 18.35 2,271 17.90 1,448 13.90 
- สินเช่ือเช่าซ้ือ MTLS 99.99 46 0.31 5 0.04 - - 

รวมรายได้ดอกเบีย้
และค่าธรรมเนียม 

  13,962 94.76 11,880 93.63 9,544 91.63 

รายไดค้่าธรรมเนียม
และบริการ 1) 

  677 4.60 679 5.35 758 7.28 

- รายไดค้่านายหนา้
จากการขาย
ประกนัวนิาศภยั 

MTLI 99.99 49 0.33 44 0.35 38 0.36 

รายไดอ่ื้น 2)   45 0.31 85 0.67 76 0.73 
รวมรายได้   14,733 100.00 12,688 100.00 10,416 100.00 
 
หมายเหตุ: 1) รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าติดตามทวงถาม  

2) รายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายไ ด้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน กาํไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเสียหายจากการยึดรถ รายไ ด้
ดอกเบีย้ เป็นต้น 

2.1.3 การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนจํานํารถและสินเช่ือส่วนบุคคล 

สภาวะและแนวโนม้อุตสาหกรรมสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ/สินเช่ือส่วนบุคคล และขนาดของตลาดปี 2563 

สืบเน่ืองจากภาวะการระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ท่ีส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ระบบเศรษฐกิจทัว่
โลกเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงระบบ Supply Chain ทั้ งหมด
อยา่งมีนยัสาํคญั ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัดา้นการส่งออก และดา้นการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
อนัเกิดจากการปิดประเทศจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ และการชะลอการเดินทางของนักท่องเท่ียวและนัก
ธุรกิจทั่วโลก ซ่ึงหลายสถาบันคาดการณ์ว่าการบริโภคของภาคเอกชนจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงตาม
ปัจจยัพ้ืนฐานรายไดท่ี้ลดลง และสัดส่วนหน้ีครัวเรือนจะสูงข้ึน ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไดข้อ
ความร่วมมือจากสถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงินในการออกมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ระยะท่ี 1 โดยผูป้ระกอบการสามารถขอ
เงินกู้ Soft Loan จากธนาคารออมสิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่า เพ่ือนํามาชดเชยสภาพคล่องจากมาตรการ
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ช่วยเหลือ และสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศ ณ วนัท่ี 
16 เมษายน 2563 สําหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยในระยะท่ี 2 นั้น เป็นการช่วยเหลือลูกหน้ีราย
ยอ่ยเป็นการเฉพาะ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ี ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ย ระยะท่ี 
1 และ ระยะท่ี 2 ดงัน้ี 

� เล่ือนการชาํระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

� ขยายระยะเวลาผอ่นชาํระ เพ่ือใหค้่างวดลดลงจากเดิมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 
� ลดอตัราดอกเบ้ียสาํหรับลูกหน้ีสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัทุกคนเหลือร้อยละ 22 ให้

ลูกคา้ทุกรายเป็นการทัว่ไปโดยไม่ตอ้งลงทะเบียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

� ลดอตัราดอกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์ เหลือร้อยละ 21.25 รถยนต ์
เหลือร้อยละ 19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน 
จํานวนสัญญา 

(ล้านสัญญา) 

ยอดสินเช่ือคงค้าง 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อยอดสินเช่ือคงค้าง 
(ร้อยละ) 

พกัชาํระหน้ี 0.14 3,817 6.0 
ลดค่างวด 0.08 1,662 2.60 
รวม 0.22 5,479 8.60 

 

นอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยขา้งตน้แลว้ ในระยะแรก รัฐบาลไดอ้อกมาตรการ
และโครงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆ อาทิ โครงการเราไม่ท้ิงกนั โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และ
โครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยโครงการเราไม่ท้ิงกนัเป็นการให้เงินสนับสนุน จาํนวน 
5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน แก่ประชาชนท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํและไม่ไดอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคม 
จาํนวน 15.3 ลา้นคน รวมมูลค่าโครงการประมาณ 240,000 ลา้นบาท โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการ
ใหเ้งินสนบัสนุน จาํนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน แก่เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน จาํนวน 10 ลา้นคน 
รวมมูลค่าโครงการประมาณ 150,000 ลา้นบาท และโครงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นการ
ให้เงินสนับสนุน จาํนวน 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน แก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี คนชรา และคน
พิการ จาํนวน 13 ลา้นคน รวมมูลค่าโครงการประมาณ 39,300 ลา้นบาท ส่งผลให้ความตอ้งการสินเช่ือใน
ระยะท่ีมีการดาํเนินโครงการของรัฐบาล หรือในช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ความตอ้งการสินเช่ือส่วนบุคคล
ชะลอตวัทั้งระบบ รวมทั้งผูป้ระกอบการเพ่ิมความระมดัระวงัในการบริหารคุณภาพสินทรัพยสู์งข้ึน อาทิ 
การลด LTV การตั้งสํารองท่ีสูงข้ึน และการชะลอการปล่อยสินเช่ือ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามความตอ้งการ
สินเช่ือเพ่ิมสูงข้ึน และเร่ิมกลบัมาสู่สถานการณ์ปกติตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นตน้มา  

ทั้งน้ี สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 คาดว่าจะยงัไม่คล่ีคลายในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ และทิศทาง
เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกและท่องเท่ียวในประเทศจะยงัคงซบเซาในระยะ 1-2 ปี
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ขา้งหน้า หากยงัไม่สามารถผลิตวคัซีนให้ประชาชนไดใ้ชอ้ยา่งแพร่หลาย ดงันั้นสัดส่วนหน้ีครัวเรือนใน
ประเทศจะยงัคงเพ่ิมสูงข้ึน และผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งระมัดระวงัในเร่ืองการบริหารจดัการคุณภาพ
สินทรัพย ์

ณ ส้ินเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 สาํหรับผูป้ระกอบ ธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน รายงานยอดสินเช่ือคง
คา้ง สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั (ไม่รวมท่ีมีทะเบียน รถเป็นประกนั) รวมทั้งส้ิน 236,862 ลา้นบาท 
เทียบกบัยอดสินเช่ือคงคา้งประเภทเดียวกนัของบริษทัฯ จาํนวน 6,928 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.95 
ของสัดส่วนการตลาด ยอดสินเช่ือคงคา้ง สินเช่ือส่วน บุคคลภายใตก้ารกาํกบัประเภทสินเช่ือท่ีมีทะเบียน
รถเป็นประกนั รวมทั้ งส้ิน 118,267 ลา้นบาท เทียบกบั ยอดสินเช่ือคงคา้งประเภทเดียวกนัของบริษทัฯ 

จาํนวน 50,984.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 43.10 ของสัดส่วนการตลาด สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบ อาชีพภายใตก้ารกาํกบั มีมูลค่ารวม 17,441 ลา้นบาท เทียบกบัยอดสินเช่ือคงคา้งประเภทเดียวกนั
ของบริษทัฯ จาํนวน 7,417 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.52 ของสัดส่วนการตลาด 

* แหล่งท่ีมาของข้อมูล : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2562 น้ี สืบเน่ืองจากการท่ีกระทรวงการคลงัไดก้าํหนดให้ธุรกิจสินเช่ือท่ีมี
ทะเบียนรถเป็นประกนั เป็นธุรกิจท่ีตอ้งดาํเนินการภายใตใ้บอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศ กระทรวงการคลงั เร่ือง กิจการท่ีตอ้งขอ
อนุญาตตาม ขอ้ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 (เร่ือง สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั) (ฉบบั
ท่ี 3) และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นตน้มา ส่งผลให้มีผูป้ระกอบการให้บริการ
สินเช่ือ ทั้ งรายเก่า และรายใหม่ แสดงความสนใจในการเขา้สู่การแข่งขนัในอุตสาหกรรมมากข้ึน ซ่ึง
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ี ไดร้วมตวักนัในนามสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเพ่ือร่วม
ปรึกษาหารือแนวทางในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมกนัทุกภาคฝ่าย 

นอกจากน้ี กระทรวงการคลงัไดอ้อกใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตใ้บอนุญาตสินเช่ือรายยอ่ยระดบั
จงัหวดั ภายใตก้ารกาํกบั ให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือจาํนาํ ทะเบียนรถรายเล็กท่ีอยูใ่นรูปบริษทั ซ่ึงเป็น
การเพ่ิม ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนทัว่ไป (Financial Inclusion) ก่อให้เกิดความชดัเจน
และโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบั จึงทาํให้มีผูป้ระกอบการเดิมทั้ งผูป้ระกอบการท่ีเป็น
สถาบันการเงิน และมิใช่สถาบันการเงิน และผูป้ระกอบการรายใหม่ รวมทั้ งผูป้ระกอบการให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์บริษทัประกนัภยั และผูป้ระกอบธุรกิจบริการดา้นการส่ือสาร และธุรกิจขาย
สินคา้อุปโภค บริโภคอ่ืนๆ หันมาให้ความสนใจท่ีจะเขา้สู่การแข่งขนั ในอุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถ
และสินเช่ือรายยอ่ยมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 น้ี ผูป้ระกอบการได ้เร่ิมมีการพฒันากลยุทธ์
ในการแข่งขนั ซ่ึงสามารถ แจกแจงไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การแข่งขันด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์สินเช่ือทีแ่ตกต่าง  
เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน ผูป้ระกอบการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ยจึงพยายามสร้างความ

แตกต่างดว้ยการนาํเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือใหม่ หรือผลิตภณัฑ์สินเช่ือเดิมท่ีแต่ละผูป้ระกอบการมี
ความชาํนาญเป็นพิเศษ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้และครอบครองกลุ่มลูกคา้ใหม่ อาทิ การขยบัขยายจาก
ผลิตภณัฑ์สินเช่ือจาํนําทะเบียนรถไปยงัสินเช่ือสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก สินเช่ือจาํนําโฉนดท่ีดิน 
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สินเช่ือแบบกลุ่มหรือการปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลให้แก่พนกังานเอกชนท่ีรับเงินเดือนผา่นธนาคาร
ของตนเอง เป็นตน้  
2. การแข่งขันด้วยเทคโนโลย  ี 

ผูป้ระกอบการรายใหม่ ทั้ งท่ีเป็นสถาบันการเงิน และ มิใช่สถาบันการเงิน ซ่ึงไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการขยายจาํนวนสาขา หรือมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่าง อาจเนน้การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี และขอ้มูล (Data Analytics) เป็นกลยุทธ์หลกัในการแข่งขนั อาทิ การปล่อย
สินเช่ือผา่นแอปพลิเคชนับนโทรศพัท ์หรือการควบรวมกบัธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยแีละการ
ส่ือสาร เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ก็มิไดเ้พิกเฉย
ต่อการแข่งขนัด้วยเทคโนโลยี หากแต่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการในการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับปรุง 
ประสบการณ์การใชบ้ริการของกลุ่มลูกคา้ (Customer Experience Management) เพ่ือให้ไดรั้บความ
สะดวก  และความโปร่งใสในการให้บริการมากยิ่งข้ึน  ด้วยการนําเสนอแอปพลิเคชันบน
โทรศพัท์มือถือ “เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” ให้ลูกคา้สามารถดาวน์โหลดไป ใชง้านในการเช็คยอด
คงคา้ง และบริการอ่ืนๆ ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการเพื่อพฒันาต่อ
ยอดแอปพลิเคชนัดงักล่าวใหส้ร้างมูลค่ายิง่ข้ึน เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในอุตสาหกรรม 

ทั้ งน้ี ในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดอ้อกหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลดิจิทลั (Digital Personal Loan) เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2563 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึง
บริการทางการเงินในระบบไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํ กลุ่มท่ีไม่สามารถพิสูจน์
รายได้ และกลุ่มท่ีไม่มีทรัพย์สินท่ีสามารถใช้เป็นหลักประกัน ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือก 
(alternative data) อาทิ ขอ้มูลการชาํระค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ รายไดห้รือพฤติกรรมการซ้ือขาย
ออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเตม็ใจในการชาํระหน้ี  ซ่ึงจะส่งผลให้การแข่งขนั
ในตลาดสินเช่ือส่วนบุคคลเร่ิมมีผูป้ระกอบการ และการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
มองเห็นโอกาสท่ีจะไดน้าํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการพิจารณาสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนัของ
บริษทัฯ และขยายช่องทางการขอสินเช่ือได ้
3. การแข่งขันด้วยราคาและการให้บริการ  

ณ ปัจจุบนั การแข่งขนัในอุตสาหกรรมยงัมิไดเ้ขา้สู่การแข่งขนัดา้นราคา แมว้า่ในระหวา่งปี 2563 
ท่ีผ่านมาอาจมีผูป้ระกอบการบางรายมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีปรับลดอตัราเพดานดอกเบ้ียของสินเช่ือส่วนบุคคลลงทั้งระบบ โดย
สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั ปัจจุบนัมีอตัราเพดานดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 25 ต่อปี และสินเช่ือ
ส่วนบุคคลแบบมีทะเบียนรถเป็นหลกัประกนั มีอตัราเพดานดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 24 ต่อปี และแมว้า่จะมี
ธนาคารของทางภาครัฐแสดงความสนใจท่ีจะขยายธุรกิจลงมาสู่ธุรกิจสินเช่ือจาํนาํทะเบียนดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของตลาดก็ตาม บริษทัฯ มองวา่ลูกคา้ยงัมิให้ความสนใจกบัอตัรา
ดอกเบ้ียเท่ากบัวงเงินสินเช่ือ หรือการให้บริการ ดงันั้นลกัษณะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมในช่วงปี
น้ี ยงัคงจะเป็นการแข่งขนัดา้นการให้บริการเป็นหลกั ทั้งน้ี เม่ือการแข่งขนัเร่ิมเขา้สู่การแข่งขนัดา้น
ราคา บริษทัฯ เลง็เห็นวา่ผูป้ระกอบการรายใหญ่มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเน่ืองจากมีตน้ทุนท่ี
ตํ่ากวา่ มีฐานลูกคา้ใหญ่กวา่ และอาจมีการจดัการความเส่ียงภายในท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ในการ
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รักษาคุณภาพหน้ี จึงทาํให้สามารถลดอตัราดอกเบ้ียลงเพื่อแข่งขนัได ้อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนั บริษทัฯ 
ไดเ้รียกเกบ็อตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้ 

 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ในการแข่งขนัของบริษทัฯ เป็นไปเพ่ือสอดคลอ้ง กบัสโลแกน “บริการใกล้ชิด ดุจ
ญาติมิตรท่ีรู้ใจ” ซ่ึงประกอบดว้ย กลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

1. การให้บริการทีส่ะดวกและรวดเร็ว  
กลยุทธ์การแข่งขนัท่ีสําคญัของการสินเช่ือรายย่อย คือ ความรวดเร็วในการให้บริการแก่

ลูกคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชเ้งินของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเวลา บริษทัฯ จึงมีขั้นตอน
การอนุมติัสินเช่ือท่ีกระชบั ทาํให้ลูกคา้สามารถทราบผลการอนุมติั และรับเงินไดภ้ายใน 20 นาที 
โดยท่ีบริษทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือท่ีรัดกมุ 
2. การบริการลูกค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 

คุณภาพของการใหบ้ริการถือเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ 
จึงมุ่งเนน้และใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการท่ีดีแก่ลูกคา้ โดยพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนจะไดรั้บ
การฝึกอบรมดา้นการให้บริการอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้พนกังานสามารถให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยความ
สุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตรกบัลูกคา้ดงัสโลแกนของบริษทัฯ ว่า “บริการ ใกลชิ้ด ดุจญาติมิตรท่ีรู้
ใจ” จากเหตุผลดงักล่าว ทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการกบับริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแนะนาํบุคคล
อ่ืนๆ ใหม้าใชบ้ริการกบับริษทัฯ อีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเนน้การปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ แก่
พนกังาน ไดแ้ก่ ซ่ือสัตยสุ์จริต ทุ่มเท เพ่ืองาน ทศันคติดี สามคัคีรวมใจ และระเบียบวนิยั เคร่งครัด 
3. การตดิตามหนีท้ีม่ปีระสิทธิภาพและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของลูกค้า  

ดว้ยประสบการณ์การดาํเนินธุรกิจการให้สินเช่ือ ทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทาํให้เขา้ใจพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของลูกคา้เป็นอยา่งดี สามารถกาํหนด
กระบวนการอนุมติัสินเช่ือ วงเงินสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการติดตามทวงหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัลกัษณะของลูกคา้โดย บริษทัฯ กาํหนดนโยบายการบริหารลูกหน้ีท่ีเรียกว่า “MTC 
Model” ซ่ึงเป็นการบริหารหน้ีรอบดา้นทั้ง คุณภาพลูกหน้ี ความสามารถในการเก็บหน้ี และความ 
สามารถในการบริหารหน้ี โดย MTC Model ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถควบคุม
ลูกหน้ี ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดได ้
4. การมช่ีองทางการให้บริการครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศ  

บริษัทฯ  มีสาขาให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี  ส่วนใหญ่ของประเทศ  ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสาขา ทั้งส้ิน 4,884 สาขา ลูกคา้สามารถติดต่อขอใชบ้ริการและชาํระค่า
งวดไดท่ี้ทุกสาขาของบริษทัฯ ทาํให้ลูกคา้เกิดความสะดวกในการมาใช้บริการของบริษทัฯ และ
ส่งผลทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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5. การพฒันาและการปรับตวัสู่ดจิิทลั 

� แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ  
ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันาและปรับตวัสู่ ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบเพ่ือการ

เติบโตอย่างย ัง่ยืนของ บริษทัฯ ดว้ยการเปิดตวัแอปพลิเคชนั “ เมืองไทย แคปปิตอล 4.0” 
บนระบบปฏิบติัการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) เพ่ืออาํนวยความสะดวก
และความโปร่งใสใน การให้บริการแก่ลูกคา้ในการแจง้เตือนวนัครบกาํหนดชาํระ ยอดท่ี
ครบกาํหนดชาํระ และยอดสินเช่ือคงคา้ง 

� บริการใหม่สู่ Cashless Society  
บริษัทฯ ได้เร่ิมการให้บริการชาํระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกให้แก่ ลูกคา้ในการชาํระเงินกูไ้ดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนผ่าน แอป-
พลิเคชนัออนไลน์แบงก้ิง K-Plus ของธนาคารกสิกรไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

� การตลาดดจิิทลั และกลยุทธ์โซเชียลมเีดยี  
นอกจากการผลกัดนัการทาํการตลาดผา่นส่ือดิจิทลั และกลยทุธ์โซเชียลมีเดียเพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด์แลว้ บริษทัฯ ยงัใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในการ
สร้างความผูกพนักบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ อีกดว้ย ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา บริษทัฯ พบวา่ช่องทาง
การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ ไม่เพียงแต่ช่วยเร่ืองการส่ือสารเพ่ือการขายเท่านั้น แต่ยงัเป็น
ช่องทางการส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ 
ในแง่อ่ืนๆ อาทิ การแจง้เบาะแสทุจริต การรับเร่ืองร้องเรียน การรับคาํเสนอแนะและขอ้ติ
ชม บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวทางและเป้าหมายการใช  ้ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง 
รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เฟซบุ๊ก และอ่ืนๆ ในการทาํหนา้ท่ีส่งสาร และรับสารใหเ้กิดผล
ลพัธ์ และประโยชน์สูงสุด 

� การพฒันา AI Chatbot  
ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมพฒันา AI Chatbot เพ่ือ ช่วยพฒันาและปรับปรุงการส่ือสาร

กบักลุ่มลูกคา้ผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดย AI 
Chatbot ของบริษทัฯ จะสามารถตอบคาํถามของลูกคา้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 
ขั้นตอนในการดาํเนินการขอสินเช่ือ ท่ีตั้งสาขาของบริษทัฯ ได ้เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือวา่
เคร่ืองมือ  AI Chatbot เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีสําคัญ ท่ีสามารถเช่ือมต่อและการ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของลูกคา้ เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถรักษาการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงแมอ้ยูช่่วงเวลานอกทาํการของบริษทัฯ กต็าม 

 

2.1.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แหล่งเงินทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 16 และการกูย้ืมโดยการออกตราสารหน้ี(หุ้นกูแ้ละตัว๋แลกเงิน) คิดเป็น
ร้อยละ 55 โดยมีแหล่งเงินทุนจากผูถื้อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 29   
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สําหรับการใชไ้ปของเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นการปล่อยสินเช่ือให้แก่
ลูกคา้รายยอ่ยและเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนๆ  

 
ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยืม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงคา้งตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืเฉพาะในประเทศ มีดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท 
อัตราดอกเบีย้ 

(ร้อยละ) ครบกําหนด 2563 2562 
 

หุน้กู ้– เงินบาท 2.30-4.30 2564-2567 38,453 35,207 
ตัว๋แลกเงิน – เงินบาท 1.35-1.90 2564 1,047 947 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1.55-4.20 2564-2565 11,475 7,982 
รวม   50,975 44,136 

 

นโยบายการปล่อยสินเช่ือ 

นโยบายการปล่อยสินเช่ือ และการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

เป้าหมายในการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือการเป็นผูใ้ห้บริการสินเช่ือรายยอ่ยขนาดเล็ก (ไม
โครไฟแนนซ์) ท่ีช่วยใหป้ระชาชนท่ีเขา้ถึงแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินลาํบาก สามารถเขา้ถึงแหล่ง
เงินกูไ้ดง่้ายและสะดวกข้ึนดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส เพ่ือเป็น “ผูใ้ห้บริการ
สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ” อนัหมายถึงการสร้างผลิตภณัฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ี
สามารถตอบสนองต่อการพฒันาการเขา้ถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ของประเทศดว้ย
ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ดงันั้น นโยบายในการปล่อยสินเช่ือของบริษทัฯ คือการดาํเนินงานโดยยดึมัน่ต่อนโยบายสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงรวมถึงผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ขั้นตอนในการอนุมติัสินเช่ือ และการให้บริการ ตอ้งเป็นไป
อยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียม และไม่มีการกีดกนั หรือแบ่งแยกลูกคา้ดว้ยแตกต่างทางกายภาพ, ทางเพศ, 
เช้ือชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรือ ทศันคติทางดา้นการเมือง มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลด
ความเหล่ือมลํ้าทางการเงินของประชาชนไทย ดว้ยการเป็นแหล่งเงินกูท้างเลือกเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ อนัหมายถึงการปล่อยสินเช่ือขนาดเล็กให้แก่
ลูกคา้รายย่อยเท่านั้น และใชก้ารพิจารณาอนุมติัสินเช่ือดว้ยการคาํนึงถึงผลกระทบดา้นสังคมดว้ย
วิธีการประเมินมูลค่าหลกัประกนั (Asset-Based Assessment Approach) เป็นหลกั ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ
ท่ีสําคญัคือ สินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ ทั้งรถจกัรยานยนต ์รถยนต ์รถกระบะ และรถเพ่ือการเกษตร ท่ี
จดทะเบียนกบักรมขนส่งทางบก โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย และอตัราส่วนการให้สินเช่ือเทียบกบั
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มูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value: LTV) ใหส้อดคลอ้งกบัภาพรวมความเส่ียงการผิดนดัชาํระของแต่
ละผลิตภณัฑย์อ่ย  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนด และทบทวนตารางยอดจดัเพ่ือลดความเส่ียงการผิดชาํระหน้ีท่ีเกิดจาก
การปล่อยสินเช่ือวงเงินสูงเกินความเหมาะสม โดยรวบรวมขอ้มูลมูลค่าตลาดของยานพาหนะจาก
ศูนยป์ระมูลของบริษัทฯ (In-house Auction Center) จาํนวน 6 ศูนยท่ี์กระจายอยู่ทั่วประเทศ และ
กาํหนด LTV จากส่วนกลาง เพ่ือกาํหนดใหว้งเงินในการปล่อยสินเช่ือเป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีมีอตัรา
เหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯยอมรับได ้

นอกจากนั้ น  บริษัทฯ ยงัได้กําหนดหลักเกณฑ์การกํากับลูกหน้ีรายใหญ่เป็นการภายใน 
(Internal Single Lending Limit) เพ่ือลดความเส่ียงด้านการชําระหน้ีท่ีเกิดจากการกระจุกตัวของ
สินเช่ือ หรือการให้วงเงินสินเช่ือเกินความสามารถและความตั้งใจในการชาํระหน้ีของลูกคา้ โดย
วงเงินสินเช่ือต่อลูกคา้ กาํหนดไวไ้ม่เกิน 510,000 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใด
รายหน่ึง ท่ีมีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมหรือสินเช่ือคงคา้งรวม 

นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญัและวธีิการตั้งสํารอง 

� นโยบายการตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ: บริษทัฯ มีนโยบายตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือกลุ่ม
บริษทัฯ ไดติ้ดตามทวงถามให้ชาํระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐานการติดตามทวงถามอยา่ง
ชดัแจง้และไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 
� นโยบายในการตั้ งสํารอง: ตามมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) โดยเม่ือลูกคา้ผิดนดัชาํระหน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯ จะดาํเนินการติดตาม
หน้ีและดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งรวดเร็ว บริษทัฯ จะดาํเนินการบงัคบัจาํหน่ายหลกัประกนั และ
สามารถตั้งเร่ืองฟ้องลูกหน้ีไดภ้ายใน 2 เดือนหากมีส่วนต่างระหว่างราคาขายกบัยอดลูกหน้ีคงคา้ง 
แต่ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ลดความเส่ียงจากความเสียหายโดยบริษทัฯ มีนโยบายให้สินเช่ือไม่เกิน 50% 
ของมูลค่าหลกัประกนั 
 

3. ปัจจัยความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

1. ความเส่ียงอุบัตใิหม่ 

ฝ่ายจดัการความเส่ียง นาํเสนอปัจจยัความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตแก่คณะกรรมการจดัการ

ความเส่ียง โดยเป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือหาแนวปฏิบติัในการจาํกดั หรือลด

ความเส่ียง พร้อมกนัน้ีบริษทัฯ ยงัไดเ้ปิดเผยความเส่ียงใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต พร้อมกระบวนการ

จดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

1.1 ความเส่ียงจากโรคระบาดอุบัตใิหม่ (Emerging Epidemics Risk) 

ประเทศไทยเร่ิมรับรู้เร่ืองการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 อุบติัใหม่ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 

2562 จึงเร่ิมมีมาตรการตรวจสอบและคดักรองบุคคลท่ีเดินทางเขา้ออกจากประเทศจีน อยา่งไรก็ตาม ได้

เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพนัธ์ุใหม่ภายในประเทศ จากบุคคลท่ีเดินทางกลบัมาจากประเทศใน
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ลกัษณะกลุ่มในเดือนกุมภาพนัธ์ – มีนาคม 2563 รัฐบาลจึงวางมาตรการในการรับมือและควบคุมการแพร่

ระบาดดงักล่าวดว้ยมาตรการ Lockdown ประเทศเป็นการชัว่คราวในเดือนเมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 1 

เดือน และระงบัการเดินทางเขา้-ออกนอกประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการดงักล่าวต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ คือการชะลอตวั และหดตวัทั้ งการเติบโตในภาคการผลิต การส่งออก และการท่องเท่ียว 

นอกจากนั้น ผลกระทบดงักล่าวจึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั้งในระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในระยะสั้ น ไดแ้ก่ สภาพคล่องอนัเกิดจากความวิตกกงัวลของนักลงทุนใน

ตลาดตราสารพนัธบตัร ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ีย Yield ของตลาดพนัธบตัรดีดตวัสูงข้ึน ในระยะกลาง อาจ

ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการในการกูย้ืมเงิน และคุณภาพของสินทรัพย ์เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้บางส่วน

ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการ ทาํให้ขาดรายได้ และในระยะยาวอาจส่งผลต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของลูกคา้ในการจ่ายชาํระ คือหลีกเล่ียงการเขา้มาใชบ้ริการท่ีสาขาซ่ึงทาํใหก้ารขายผลิตภณัฑอ่ื์น

ลดลง  นอกจากนั้น ในมิติสังคม การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการปล่อยสินเช่ือโดยมีสินทรัพยค์ ํ้า

ประกนั การตรวจสภาพและประเมินมูลค่าของสินทรัพยจึ์งเป็นขั้นตอนในการป้องกนัความเส่ียงสําคญั 

ทั้งน้ีอาจทาํใหเ้กิดการสัมผสัและการแพร่กระจายของโรคระบาดระหวา่งพนกังานและลูกคา้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทยตระหนักถึงสภาวะการผนัผวนของเศรษฐกิจซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกคา้รายย่อย และลูกคา้ธุรกิจของสถาบันการเงิน และผูป้ระกอบการท่ีมิใช่

สถาบนัการเงินเป็นอยา่งดี จึงไดห้ารือกบัสถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงินภายใต้

การกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ืองมาตรการในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน อาทิ มาตรการ

การพักชําระหน้ี  มาตรการการปรับโครงสร้างหน้ี  และมาตรการลดอัตราดอกเบ้ียเพ่ือช่วยบรรเทา

ผลกระทบต่อลูกคา้ สถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงินดว้ย 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากโรคระบาดอุบัตใิหม่ 

1) บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประกาศนโยบายและมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาด

ของโรค Covid-19 เป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้พนกังานทุกระดบัทัว่ประเทศไดป้ฏิบติัตามเพ่ือ

ป้องกนัตนเองและลูกคา้ ต่อการแพร่ระบาดจากการสัมผสัภายในสาํนกังานใหญ่ และสาขา

ท่ีใหบ้ริการทัว่ประเทศ 

2) บริษัทฯ ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการออกมาตรการ การให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกคา้ในไตรมาสท่ี 2  

3) บริษทัฯ พฒันาช่องทางในการหาเงินทุนดว้ยการออกพนัธบตัรใหแ้ก่นกัลงทุนรายยอ่ย 

(Public Offering) จาํนวน 9,000,000,000 บาท ในไตรมาสท่ี 2 และ 4 เพ่ือบริหารจดัการ

สภาพคล่อง รวมถึงการกูย้มืเงิน Soft Loan  จากธนาคารออมสินเป็นจาํนวน 4,958,000,000 

บาท ดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 

4) บริษัทฯ ดําเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือ  (mobile application) เมืองไทย

แคปปิตอล 4.0 ใหส้ามารถรองรับฟังกช์นัในการขออนุมติัวงเงินเพ่ิม ซ่ึงคาดวา่จะพร้อมใช้

ในปี 2564 และการขยายช่องทางในการจ่ายชาํระผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมลูกคา้ในอนาคต 
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5) บริษทัฯ ดาํเนินการปรับปรุงกระบวนการประมูลสินทรัพยใ์นศูนยก์ารประมูลของ

บริษัทฯ เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผสัให้สอดคลอ้งกับนโยบายระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ในขณะเดียวกนั ก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการประมูล

สินทรัพยโ์ดยรวม ซ่ึงส่งผลให้ราคาขายสินทรัพยเ์ฉล่ียสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการ

ปรับปรุง 

1.2 ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber  Secur ity Risk) 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด มีส่วนให้ภยัคุกคามทางไซเบอร์ เป็น

การคุกคามท่ีสร้างผลกระทบในทุกภาคส่วน  ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

อุตสาหกรรมการเงิน สถาบนัการเงินและผูใ้ห้บริการทางดา้นการเงินต่างๆ ไดรั้บความเส่ียงดงักล่าว

เช่นเดียวกนัอนัก่อให้เกิดผลกระทบท่ีมีความรุนแรงสูงข้ึน ทั้งในแง่ของความน่าจะเป็น และขนาดของ

ผลกระทบ ซ่ึงอาจมาในรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป และยากต่อการป้องกนัหรือตรวจจบัยิ่งข้ึน แมว้า่การ

ปฏิบติังานและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยงัเนน้การใชห้ลกัประกนัท่ีเป็นรูปธรรมและการทาํ

ธุรกรรมในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนมาก อยา่งไรกต็ามระบบปฏิบติัการหลกัท่ีบริษทัฯ ใชส้าํหรับการ

บนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ และการจดัการบริหารต่างๆ นั้น อยู่ในรูปแบบของดิจิทลั จึงมีความเส่ียงดา้น

ดิจิทลั หรือภยัคุกคามทางไซเบอร์เป็นสาํคญั ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์  

1) จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซ่ึงรวมถึงมาตรการการป้องกันและ

ตรวจจบัภยัคุกคาม ดว้ยการเปิดให้มีช่องทางการแจง้เบาะแส และช่องทางการส่ือสารกบั

ลูกคา้ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถตรวจจบัภยัคุกคามทางไซเบอร์

และหาแนวทางป้องกนัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

2) สร้างวฒันธรรมองคก์รให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงบุคคลภายนอกของบริษทั ในการ

ตระหนักรู้เท่าทนัภยัไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งดาํเนินการตรวจสอบการส่งขอ้ความ 

SMS ทางโทรศพัท์ หรือการส่งอิเลก็ทรอนิกส์เมลปลอม (Phishing Scam) และดาํเนินการ

อยา่งเร่งด่วนเพ่ือเตือนภยัความเส่ียงไดท้นัท่วงทีผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทัฯ  

อย่างไรก็ตาม  ในปี  2563 น้ี  บริษัทฯ  ได้รับการแจ้งกรณี  Phishing Scam ซ่ึงมิได้

ก่อใหเ้กิดความเสียหายโดยตรงต่อบริษทัฯ และไม่มีค่าใชจ่้ายใดเกิดข้ึนจากเหตุร้องเรียนน้ี ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งเร่งด่วนเพ่ือแจง้เตือนเหตุร้องเรียนบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือ

ป้องกนัมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียใดหลงเช่ือ Phishing Scam ดงักล่าว 

1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่ (Conventional and Non-Conventional 

Competitor  Risk) 

นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับปรุงใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล

ภายใตก้ารกาํกบัเพ่ือกาํกบัดูแลธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย

ระดับจังหวดั ภายใตก้ารกาํกับของกระทรวงการคลงั ส่งผลให้มี ผูใ้ห้บริการทางการเงินขนาดเล็ก 

ผูพ้ฒันาเทคโนโลยี FINTECH รวมถึงสถาบนัการเงินต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจธุรกิจ
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ไมโครไฟแนนซ์ และอาจก่อให้เกิดการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ทั้งการแข่งขนัดว้ย

เทคโนโลยี การขยายสาขา รวมถึงการขยายผลิตภณัฑ์สินเช่ือ ไมโครไฟแนนซ์ใหม่ๆ หรือแมแ้ต่การ

แข่งขนัดา้น ราคาในอนาคต บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงการเปล่ียนแปลงจึงมีการเตรียมตวัและปรับเปล่ียนกล

ยทุธ์ และแผนการปฏิบติังานเพ่ือใหส้ามารถรับมือ และแข่งขนัในอุตสากรรมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการแข่งขันกับผู้เล่นรายใหม่ 

1) บริษทัฯ ได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศด้านการบริการ (Service Excellence) รวมถึงการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ลูกคา้อย่างเคร่งครัด 

(Market Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของบริษทัฯ ในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของดชันีวดัผลงานของพนกังาน ทั้งน้ี นโยบายความเป็นเลิศดา้นการบริการของบริษทัฯนั้น 

ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการแข่งขนัใน อุตสาหกรรมสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์อยา่งส้ินเชิง โดย

ช่วยลดความขัดแยง้และการให้บริการลูกค้าท่ีไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนั้ นการเน้นการ

ให้บริการท่ีเป็นเลิศ ส่งผลให้ลูกคา้เดิมกลบัมาใช้บริการอีก และบอกต่อไปยงัลูกคา้ใหม่ 

(Snowball Effect) ซ่ึงจดัเป็นกลยทุธ์ดา้นการตลาดท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

2) เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เป็นกลุ่มลูกคา้สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์ ซ่ึงมี

แนวโน้มท่ีจะใชบ้ริการสินเช่ือท่ีใกลบ้า้น และเดินทางสะดวกท่ีสุด บริษทัฯ จึงเน้นกลยุทธ์

การเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ก่อน ดว้ยการขยายสาขาไปยงัตวัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นต่างๆ 

อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีจาํนวนสาขากวา่ 4,884 ซ่ึงนบัวา่บริษทัฯ เป็นผูใ้หบ้ริการ

สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีมีจาํนวนสาขามากท่ีสุดในประเทศ กระจายอยูใ่น 74 จงัหวดั และมี

ลูกคา้จาํนวนกว่า 2 ลา้นคน และยงัคงมองเห็นศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจผ่านการขยาย

สาขาอยู ่ 

3) เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเขา้ถึงลูกคา้จาํนวนมากยิ่งข้ึน บริษทัฯ จึง

ดาํเนินการขยายผลิตภณัฑสิ์นเช่ือสาํหรับลูกคา้รายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง นบัจากก่อนจดทะเบียน

เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ มีเพียงสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์และภายหลงัจากเขา้

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมสินเช่ือทะเบียนรถยนต ์สินเช่ือทะเบียนรถเพ่ือการเกษตร 

สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือ

การประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัมาตามลาํดบั  ในปี 2562 ท่ีผ่านมาน้ี บริษทัฯ ไดข้ยาย

ผลิตภณัฑ์ สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ให้แก่ลูกคา้เดิมท่ีมีประวติัการชาํระดีของบริษทัฯ 

ทั้งน้ีบริษทัฯ เช่ือว่าผลิตภณัฑ์ใหม่จะช่วยเร่งการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือคงคา้ง และอตัรา

ดอกเบ้ียรับของบริษทัฯไดใ้นอนาคต ในขณะเดียวกนัก็เป็นการพฒันาความภกัดี (Customer 

Loyalty) ท่ีลูกคา้มีต่อบริษทัฯอีกดว้ย 

4) อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส ภายใต ้พ.ร.บ. สินเช่ือส่วนบุคคล 

ภายใต้การกํากับท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 สําหรับสินเช่ือไม่มี

หลกัประกนั และไม่เกินร้อยละ 24 สาํหรับสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ เป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิด

อตัราดอกเบ้ียของอุตสาหกรรมใหม่ลดลงจากในอดีต ท่ีเฉล่ียสูงเกินกวา่ร้อยละ 30 อยา่งไรก็



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    26     

 

ตาม อัตราดอกเบ้ียเรียกเก็บของบริษัทฯ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 22-23 มาตลอด

ระยะเวลาหลายปีซ่ึงในปี 2563 น้ี บริษทัฯ ไดมี้การปรับลดอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวลงมาอยูท่ี่

ระดบัประมาณร้อยละ 21-22 โดยตํ่ากวา่เกณฑ์อตัราดอกเบ้ียสูงสุดใหม่อยูม่าก ทั้งน้ี เพ่ือให้

เกิดความเป็นธรรมกับลูกคา้ของบริษัทฯ ท่ีสามารถรักษาสถานภาพทางด้านเครดิตและ

คุณภาพหน้ีไดเ้ป็นอย่างดี และเพ่ือดึงดูดลูกคา้รายใหม่จากผูใ้ห้บริการสินเช่ือนอกระบบ

รวมถึงผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัตกิาร  

2.1 ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

เน่ืองจากการใหบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงมีวงเงิน

การให้สินเช่ือเฉล่ียต่อสัญญาท่ีตํ่า โดยยอดการให้สินเช่ือเฉล่ียต่อสัญญาของบริษัทฯ อยู่ท่ีประมาณ 

22,000 บาทต่อสัญญา นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายกาํกบัลูกหน้ีรายใหญ่ (Single Lending Limit) 

โดยให้วงเงินสินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคลรวมกนัไม่เกิน 510,000 บาทต่อรายลูกคา้ 

ประกอบกับนโยบายการบริหารแบบกระจายอาํนาจ (decentralization) ไปยงัสาขาท่ีกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศกว่า 4,884 สาขา เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถ

แข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเป็นไปไดใ้นการทุจริตของ

พนกังาน บริษทัฯ จึงไดว้างมาตรการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตของพนกังานอยา่ง

เขม้งวด ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดระบบการควบคุมภายใน หรือการนาํระบบปฏิบติัการ SAP มาใชเ้พ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและลดความเส่ียงดา้นการทุจริต นอกจากนั้น ตั้งแต่ปี 2561 บริษทัฯ 

ไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต (whistleblower) เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อ่ืนของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม และสามารถรายงานหากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการทุจริต ซ่ึงหากพบว่า

พนกังานทุจริต บริษทัฯ จะดาํเนินการให้พนกังานดงักล่าวรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและและ

ลงโทษตามระเบียบของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมาตรการให้ดาํเนินคดีต่อพนักงานท่ีทาํการ

ทุจริตอยา่งถึงท่ีสุดทั้งคดีแพง่และคดีอาญา 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน  

บริษทัฯ กาํหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินความเส่ียง และแนวทางการปฏิบติัตาม

หลกัการป้องกนัการเกิดการทุจริตและคอรัปชัน่ดงัน้ี 

1) ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน วา่ เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่ และมีความโปร่งใสในการ

ดาํเนินธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนําไปเป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบัติงาน 

นําไปดาํเนินการตามกระบวนการดังกล่าว เป็นการควบคุมความเส่ียงเพ่ือการป้องกัน 

(Preventive Control)  
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2) บริษทัฯ ไดน้าํเทคโนโลยีเขา้มาใช ้อาทิ ระบบปฏิบัติการ SAP และการติดตั้งกลอ้ง

วงจรปิดเขา้มาใช ้ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าวถูกใชเ้ป็นมาตรการควบคุมความเส่ียงเพ่ือใหต้รวจ

พบ (Detective Control) 

3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ (compliance) การสุ่มตรวจ 

พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และนาํเสนอแนวทางป้องกนัการทุจริตต่อฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามรอบการรายงาน  

4) จดัให้มีการตรวจสอบสัญญา เอกสารประกอบการขอสินเช่ือ และการตรวจนบัเงินสด

แบบข้ามสาขาโดยสมํ่ าเสมอให้ครอบคลุมทุกสาขา และแจ้งเหตุอันพึงสงสัยต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั  

5) เปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เหตุอนัพึงสงสัยท่ีส่อไปในทางทุจริต

ผ่านช่องทาง whistleblower ของบริษัทฯ   ดังท่ีเปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย

บริษทัฯรับรองวา่ผูแ้จง้ เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนของ

บริษทัฯ  

6) เม่ือตรวจพบเหตุท่ีอาจทาํให้เช่ือไดว้า่เกิดการทุจริต ฝ่ายกิจการสาขาตอ้งสืบสวนให้ถึง

ท่ีสุด และ รายงานต่อฝ่ายบริหารเพ่ือกาํหนดมาตรการลงโทษตามขอ้เทจ็จริงท่ีพบ  

7) ให้การฝึกอบรมพนกังานใหม่ เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมไป

ถึงบทลงโทษ รวมถึงมีการส่ือสารใหก้บัพนกังานทุกคนรับทราบ และทบทวนเป็นระยะถึง

แนวทางการปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ กาํหนดไวเ้พ่ือป้องกนัการทุจริตผ่านทางช่องทางการ

ส่ือสารต่างๆ ของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเขา้เป็นสมาชิกแนว

ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition: 

CAC) 

2.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ มีความทา้ทายในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอกบั

การ เติบโตอย่างรวดเร็วและยัง่ยืน ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงในกลุ่มอุตสาหกรรมของ

บริษทัฯ การจดัหาบุคลากรเพื่อประจาํการในสาขาของบริษทัฯ ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศยิ่งทาํให้การ

บริหารจัดการมีความท้าทายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาบุคลากร การบ่มเพาะ

วฒันธรรมองค์กร การสร้างวินัย การจดัการการควบคุมภายใน การเขา้สู่สังคมสูงวยั หรือแมก้ระทั่ง

ทศันคติในการทาํงานท่ี แตกต่างกนัของบุคลากรต่างวยั อุปสรรคดงักล่าวส่งผลให้พนกังานใหม่มีอตัรา

การลาออกในช่วงอายุงาน ไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่ผ่านทดลองงานสูง (Turnover Rate) ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบทางลบโดยตรงต่อการเติบโต และความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ดงันั้นการสรรหา

บุคลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และการรักษาบุคลากรเหล่าน้ีให้มีความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อมๆ กบั

การเติบโตขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเป็นส่ิงทา้ทายและจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับบริษทัฯ 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  

บริษัทฯ มีการกาํหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินความเส่ียง การกาํหนดแนว

ทางการปฏิบติัตามแนวทางในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลดงัน้ี 

1) บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับสวสัดิการท่ีเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคลอ้งกับ

ผลสัมฤทธ์ิของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจของพนกังาน เพ่ือเขา้ใจปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบต่อความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร

เป็นประจาํ ทั้งน้ีขอ้มูลจากการสาํรวจจะถูกนาํไปใชใ้นการปรับปรุงกลยทุธ์ หรือแผนการ

ปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3) บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการส่ือสารภายใน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ กล่าวคือ

พนกังานสามารถส่ือสารกบัพนกังานไดโ้ดยตรง นอกจากน้ีพนกังานยงัสามารถส่ือสารกบั

ผูบ้ ังคับบัญชา หรือผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารรวมถึงผูบ้ ังคับบัญชาก็สามารถส่ือสารกับ

พนกังานไดอ้ยา่งทัว่ถึงผา่นช่องทางการส่ือสารตามโครงการเทคโนโลยเีช่ือมเราเขา้ดว้ยกนั 

ซ่ึงประกอบด้วยแพลตฟอร์มแลกเปล่ียนการเรียนรู้ (MTC University Digital Learning 

Platform) และแพลตฟอร์มถามตอบ  (MTC Forum Digital Platform) นอกจากนั้ นยงัมี

ช่องทางวารสารรายเดือน “เมืองไทย สัมพนัธ์” ทั้ งในรูปแบบรูปเล่ม และในรูปแบบ e-

book ท่ีเก็บไวใ้น MTC University Digital Forum ท่ีพนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ซ่ึง

เน้ือหาภายในวารสารจะเนน้การส่ือสารนโยบายจากผูบ้ริหาร ขอ้ความท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ

ส่ือสารไปยงัพนกังาน แบ่งปันประสบการณ์การดูแลและติดตามหน้ีของพนกังาน ความรู้

ข่าวสาร รวมถึงการเปล่ียนแปลงของการแข่งขนัทางการตลาดและอุตสาหกรรม 

4) บริษทัฯ จดัให้มีการอบรมพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างทัว่ถึงและเพียงพอ เพ่ือ

บรรลุเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของบริษทัฯอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากบริษทัฯตระหนักดีว่า

การสร้างโอกาสและแรงจูงใจในการทํางานนั้ นจะช่วยเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน ซ่ึง

ทา้ยสุดแลว้จะช่วยเพ่ิมผลประโยชน์ของบริษทัฯในระยะยาว ดงันั้นบริษทัฯจึงมีหน้าท่ี

เตรียมความพร้อมให้แก่พนกังานให้มีความกา้วหน้าและความ มัน่คงในอาชีพของตนเอง

ผา่นโครงการอบรมของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดตามนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากร 

5) เน่ืองจากการทาํงานเป็นทีมเป็นวฒันธรรมองค์กรหลกั ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดน้าํการ

ประเมินแบบ 360 องศามาใชใ้นการประเมินความสามารถและศกัยภาพของพนกังาน โดย

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการประเมินท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นอิสระ  

6) บริษทัฯ สนบัสนุนใหเ้กิดความหลากหลายในองคก์รเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีด

กนัในทุก กระบวนแบบ End-to-End 

2.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถตดิตามยดึหลักประกันได้ 
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บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือการให้สินเช่ือทะเบียนรถโดยลูกคา้จะตอ้งนาํรถจกัรยานยนต ์

รถยนต์ หรือรถเพื่อการเกษตรท่ีตนเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิมาเป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือโดยไม่

ตอ้งจดทะเบียน โอนกรรมสิทธ์ิ และบริษทัฯสามารถเขา้ยดึรถท่ีเป็นหลกัประกนัจากลูกคา้เพ่ือนาํมาขาย

ทอดตลาดไดโ้ดย ผ่านศูนยป์ระมูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีลูกคา้ผิดนัดชาํระหน้ี อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก

หลกัประกนัดงักล่าว เป็นทรัพยสิ์นท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดง่้าย จึงอาจทาํให้ยากต่อการติดตามและยึด

หลกัประกนั ซ่ึงหาก บริษทัฯ ไม่สามารถติดตามยดึหลกัประกนัดงักล่าวได ้กจ็ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ในปี 2563 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-

19 บริษทัฯ คาดวา่การติดตามยดึหลกัประกนัอาจเป็นความเส่ียงท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัฯ บางส่วน เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอาจไดผ้ลกระทบโดยตรง และมีความเส่ียงดา้นความสามารถในการ

ชาํระหน้ีเพ่ิมสูงข้ึน  บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นในการปรับปรุงนโยบาย และระเบียบปฏิบติัในการติดตาม

หน้ี เพ่ือให้คงความสามารถในการรักษาอตัราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้และตน้ทุนทางดา้นเครดิตเอาไว้

ได ้

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการไม่สามารถ ตดิตามยดึหลักประกันได้ 

1) เพ่ือลดโอกาสท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกันได  ้บริษัทฯ จึงกาํหนด

คุณสมบติัของลูกคา้ท่ีจะมาขอสินเช่ือของบริษทัฯ โดยจะตอ้งมีภูมิลาํเนา หรือมีสถานท่ี

ทาํงานอยู่ในพ้ืนท่ีของสาขาท่ีมาขอใชบ้ริการ หากมีภูมิลาํเนาต่างพ้ืนท่ี จะตอ้งมีบุคคลท่ี

สามซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นผูค้ ํ้าประกนั ทั้งน้ีเพ่ือพนกังานสินเช่ือประจาํ

สาขาจะสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีอยูข่อง ลูกคา้ และสามารถติดตามดูแล

ลูกคา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและทัว่ถึง 

2) การสร้างเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ผา่นสาขา และพนกังานท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศเป็น

อีกหน่ึงกลไกท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการติดตามหน้ี และยึดสินทรัพยห์ลกัประกนัในกรณีท่ีมีการ

เคล่ือนยา้ยสินทรัพย ์

3) การปรับปรุงระเบียบเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าคอมมิชชัน่ในการติดตามหน้ี เพ่ือสร้าง

แรงจูงใจ และเป็นรางวลัให้แก่พนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย หรือ

เคร่ืองมือช้ีวดัความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีแมใ้นช่วงภาวะวิกฤต 

2.4 ความเส่ียงจากการขายทรัพย์สินทีย่ดึมาได้  

กระบวนการในการขายสินทรัพยท่ี์ยึดมาหลงัจากลูกคา้ผิดชาํระหน้ีนั้น บริษทัฯจะนาํมาประมูล

โดยผา่นศูนยป์ระมูลท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลและบริหารงานของบริษทัฯ ซ่ึงในปัจจุบนัมีอยูท่ ั้งหมด 6 แห่ง 

คือศูนยป์ระมูลพิษณุโลก ศูนยป์ระมูลอยุธยา ศูนยป์ระมูลชลบุรี ศูนยป์ระมูลขอนแก่น ศูนยป์ระมูล

นครราชสีมา และศูนยป์ระมูลราชบุรี อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีการประเมินสินทรัพยอ์าจ

เกิดผลขาดทุน หากราคาท่ีประมูลขายสินทรัพยต์ ํ่ากวา่ยอดลูกหน้ีคงคา้ง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ในปี 2563 ในช่วงเวลาท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเกิด

การชะลอตวั ซ่ึงคาดวา่อาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการซ้ือยานพาหนะทั้งใหม่และมือสอง ซ่ึงคาดว่า

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาประมูลขายสินทรัพย  ์รวมถึงนโยบาย Social Distancing ซ่ึงส่งผล

กระทบให้บริษทัฯ ตอ้งปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานในการเปิดประมูลทรัพยสิ์น ซ่ึงจากเดิมบริษทัฯ

จะเปิดการประมูล 2 คร้ังต่อเดือนต่อศูนยป์ระมูล และใชเ้วลา 1 วนัในการเปิดประมูล ภายหลงัการแพร่

ระบาดของโรค Covid-19 บริษทัฯ ปรับใหมี้การเปิดประมูลเป็นระยะเวลา 5 วนัติดต่อกนัแทน 1 วนั และ

เปิดให้ผูส้นใจเขา้ร่วมประมูลสามารถลงช่ือ เลือกวนัและเวลาท่ีเขา้มาตรวจดูทรัพยสิ์นไดผ้่านช่องทาง

ออนไลน์ล่วงหน้า เพ่ือป้องกันมิให้มีจาํนวนคนหนาแน่นภายในศูนยป์ระมูล ผลจากการปรับปรุง

ขั้นตอนปฏิบติังานส่งผลใหมี้จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประมูลสูงข้ึน ส่งผลใหร้าคาประมูลปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบ

กบัช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั้ งน้ีบริษทัฯ พบว่าความตอ้งการยานพาหนะมือสอง

ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส มิไดล้ดลง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากความตอ้งการยานหาหนะใหม่

เปล่ียนมาเป็นมือสองแทน โดยเฉพาะรถจกัรยานยนต ์จึงทาํใหใ้นปี 2563 บริษทัฯ มิไดรั้บผลกระทบจาก

ความเส่ียงจากการขายสินทรัพยท่ี์ยดึมาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการขายทรัพย์สินทีย่ดึมาได้ 

1) บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการกาํหนดวงเงินสินเช่ือ หรือ LTV ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับประเภทรถ  รุ่นรถ  ความนิยม  และสภาพของสินทรัพย์ท่ีนํามาเป็น

หลกัประกนั โดยจะมีการทบทวนตารางยอดจดัสินเช่ือเป็นประจาํ หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

2) การปฏิบติังาน ณ ศูนยป์ระมูล เป็นอีกหน่ึงกลไกท่ีบริษทัฯ ปรับปรุงและพฒันาเพ่ือให้

เกิดอุปสงค์ เพียงพอและเหมาะสมกับอุปทานหรือสินทรัพย์ท่ีนํามาประมูล  อันมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการขายใหไ้ดร้าคาประมูลของทรัพยสิ์นและให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ในกรณีท่ีศูนยป์ระมูลสามารถขายสินทรัพยไ์ดม้ากกวา่มูลค่าหน้ี บริษทั

ฯ จะคืนส่วนต่างใหก้บัลูกคา้ตามกฎหมายกาํหนด 

2.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้า และลูกหนีร้ายใหญ่ 

สําหรับการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ ในปี 2563 บริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ 10 รายแรก คิด 

เป็นร้อยละ 0.01 ของยอดสินเช่ือคงคา้งรวมของบริษทัฯ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ ไม่มีการพ่ึงพิงกลุ่ม

ลูกคา้รายใดรายหน่ึงหรือลูกคา้รายใหญ่อยา่งมีนยัสําคญั หรืออีกนยัหน่ึงคือ บริษทัฯ ไม่มีการกระจุกตวั

ของความเส่ียงดา้นการผิดชาํระหน้ี ทั้งน้ีบริษทัฯ มีการกาํหนด Single Lending Limit (SLL) ไว ้ไม่เกิน 

510,000 บาท ต่อราย  

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนไม่เพยีงพอและการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
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การขยายตวัของธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจยัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีความจาํเป็นจะตอ้งจดัหาเงินทุน 

หรือก่อหน้ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับการขยายตวั ซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนไดไ้ม่

เพียงพอและขาดสภาพคล่องในอนาคต ดงันั้นนอกจากแหล่งเงินกูจ้ากธนาคารหรือสถาบนัการเงินแลว้ 

บริษทัฯ ยงัคงพยายามจดัหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนโดยคาํนึงถึงโครงสร้างทางการเงิน ประโยชน์และ

ผลกระทบของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯเขา้ร่วมการให้ความร่วมมือกบัธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อย ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะผนัผวนทาง

เศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นตน้มา ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บเงินกูย้ืม Soft Loan จากธนาคารออมสิน เป็น

จาํนวน 4,958 ลา้นบาท ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียกูย้มืร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี จึงบรรเทาความเส่ียงดา้น

สภาพคล่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ และลดตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ อีกดว้ย 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนไม่เพยีงพอและการขาดสภาพคล่อง 

1) ในปี  2563 น้ี  บริษัทฯ  ได้ทําการเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  และไม่มี

หลกัประกนัให้แก่ประชาชน (Public Offering) สองคร้ัง โดยในรอบแรก บริษทัฯ เสนอ

ขายให้แก่ประชาชนจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2563 และคร้ังท่ีสองจาํนวน 

5,000 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซ่ึงการเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่ประชาชนนั้น เป็น

กระบวนการลดความเส่ียงจากการจดัหาเงินทุนไม่เพียงพอและการขาดสภาพคล่องของ

บริษทั และช่วยให้บริษทัฯ เพ่ิมช่องทางในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ท่ี บริษทัฯ 

สามารถควบคุมความเส่ียงไดใ้นอนาคต  

2) บริษทัฯ มีการบริหารจดัการใหต้ัว๋แลกเงิน (ตราสารหน้ีระยะสั้น) ท่ีออกโดยบริษทัฯ มี

วงเงินคงเหลือจากสถาบนัการเงินสํารองเพียงพอท่ีจะรองรับมูลค่าของตัว๋แลกเงินได ้หาก

เกิดกรณีท่ีตลาดตัว๋แลกเงินมีความผนัผวน บริษทัฯ ก็จะสามารถหาเงินทุนจากแหล่งอ่ืนมา

ทดแทนไดท้นัที  

3) บริษทัฯ มีการบริหารสัดส่วนหน้ีสินระยะยาว (อายุสัญญามากกว่า 1 ปี) และหน้ีสิน

ระยะสั้น (อาย ุสัญญานอ้ยกวา่ 1 ปี) ให้มีอตัราส่วนหน้ีสินระยะยาวสูงกวา่หน้ีสินระยะสั้น 

เพ่ือป้องกนัการขาดสภาพคล่อง และเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ

บริษทัฯ 

3.2 ความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากดอกเบ้ียรับจากการปล่อยสินเช่ือ โดยเป็นลกัษณะการคิดดอกเบ้ียใน

อตัราคงท่ี ในขณะท่ีตน้ทุนการกูย้มืของบริษทัฯอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของตลาด ณ ขณะท่ี

กูย้ืม หากมีความผนัผวนมากจะส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมปรับสูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯยงัไม่มีการ

ปรับอตัราดอกเบ้ียรับ มีผลกระทบทาํใหอ้ตัราส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายลดลง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ 

1) บริษทัฯ บริหารอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืจากธนาคาร ดว้ยการกระจายเงินกูไ้ปยงัธนาคาร

พาณิชย ์ทั้งไทย และต่างชาติ ทั้งน้ีการกระจายวงเงินกูย้ืมทาํให้บริษทัฯสามารถเลือกกูย้ืม

จากธนาคารท่ีให้อตัรา ดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาระดบัอตัราส่วนต่างระหว่างอตัรา

ดอกเบ้ียรับ และดอกเบ้ียจ่ายใหอ้ยูใ่น ระดบัท่ีสมํ่าเสมอ  

2) บริษทัฯ สามารถเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Swap Contract) เพ่ือ

ลดความเส่ียงของความผนัผวนของตลาด 

3.3 ความเส่ียงด้านเครดติและคุณภาพของสินทรัพย์ 

กระบวนการพิจารณาเพ่ือปล่อยสินเช่ือของบริษทันั้น ข้ึนอยู่กบัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ผูกู้น้าํมา

เป็นหลกั ประกนัเป็นสําคญั ซ่ึงในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ไดส่้งผลกระทบโดยตรง

ต่อการจา้งงานในประเทศ ทาํให้อตัราการว่างงานสูงข้ึนจากร้อยละ 0.96 ณ ส้ินปี 2562 (ก่อนการแพร่

ระบาดของโรค Covid-19) เป็นร้อยละ 1.49 ณ 31 ธันวาคม 2563 (ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค 

Covid-19 อตัราการว่างงานแตะระดบัสูงสุดท่ีร้อยละ 2.15 ณ 31 กรกฎาคม 2563) (จากขอ้มูลอตัราการ

วา่งงานของธนาคารแห่งประเทศไทย) นอกจากนั้นยงัส่งผลกระทบต่อความตอ้งการซ้ือยานพาหนะทั้ง

ใหม่ และมือสอง ก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นเครดิตและคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัฯสูงข้ึน  

อย่างไรก็ตาม  ในปี  2563 บริษัทฯ  ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์  และ

กระบวนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง และขอ้จาํกดัใหม่ท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์

โรคระบาดเพ่ือควบคุมความเส่ียงดา้นเครดิต และคุณภาพสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดติและคุณภาพของสินทรัพย์ 

1) บริษทัฯ จดัให้มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลมูลค่าตลาดของสินทรัพย ์ในระบบปฏิบติัการ

ขอ้มูลท่ีสาขาของบริษทัฯ ทัว่ประเทศใชข้อ้มูลร่วมกนั ซ่ึงขอ้มูลมูลค่าตลาดของสินทรัพย์

ดงักล่าว ไดร้วบรวมมาจากผลการประมูลสินทรัพยท่ี์ถูกนาํมาประมูลผา่นศูนยป์ระมูลทั้ง 6 

สาขาของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือลดโอกาสท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระ (Probability 

of Default) และรักษาระดับจาํนวนเงินท่ีจะได้รับชําระคืนเม่ือเกิดการผิดนัดชําระหน้ี 

(Recovery Rate) 

2) บริษทัฯ รักษาอตัราส่วนมูลค่าสินเช่ือเทียบกบัมูลค่าหลกัประกนั (Loan-To-Value) ให้

คงอตัราส่วนท่ีประมาณร้อยละ 50 เน่ืองจากการใหมู้ลค่าสินเช่ือเทียบกบัมูลค่าหลกัประกนั

ท่ีสูงเกินไป จะทาํให้ผูกู้เ้ลือกท่ีจะท้ิงสินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัและก่อให้เกิดหน้ีเสีย

สูงข้ึน 

3) บริษทัฯ เน้นการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกคา้รายย่อย ซ่ึงถือเป็นสินเช่ือขนาดเล็กและ

กระจายความเส่ียงของการปล่อยสินเช่ือทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ผา่นสาขาท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ ใน

เชิงผลิตภณัฑ์สินเช่ือและในเชิงกลุ่มฐานลูกคา้ทั้ งท่ีมีรายได้ประจาํ ไม่มีราย ได้ประจาํ
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กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพ่ือ ไม่ใหเ้กิดความเส่ียงในดา้นการกระจุกตวัของ

การปล่อยสินเช่ือ (Concentration Risk) ท่ีอาจเป็นเหตุ ใหค้วามเส่ียงดา้นเครดิตสูงข้ึน 

4) บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า (Market Conduct) ของทั้ ง

อุตสาหกรรมให ้เป็นไปอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใสภายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย บริษทัฯ จึงมี โครงสร้างรายไดด้อกเบ้ียแบบลดตน้ลดดอกตามประกาศฯ ไม่มี

โครงสร้างค่าธรรมเนียมท่ีซับซ้อน มี อตัราดอกเบ้ียตํ่าเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรม และเน้น

การส่ือสารกบัลูกคา้อยา่งโปร่งใส ทั้งน้ีกลยทุธ์ดงักล่าวจะกระตุน้ให้ลูกคา้รักษาเครดิตของ

ตนเองกับบริษทัฯ เพ่ือลูกคา้จะไดส้ามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกู้ท่ีมีตน้ทุนท่ีเป็นธรรมและ

โปร่งใสไดง่้ายในอนาคต 

5) นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าตลาดของสินทรัพยท่ี์ผูกู้น้าํมาเป็นหลกัประกนัแลว้ 

บริษทัฯ ยงัพิจารณาพฤติกรรมการชาํระหน้ีจากฐานขอ้มูลของบริษทัฯ ความสามารถใน

การชาํระหน้ีจากการ สอบถามเพ่ิมเติม (Best Efforts Basis) และผูค้ ํ้ าประกันหากมูลค่า

สินเช่ือสูงหรือผูกู้มิ้ไดมี้ท่ีอยูเ่ดียวกบัแหล่งพาํนกัเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ 

6) บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาด ทรัพยสิ์นท่ีผูกู้น้าํมาเป็น

หลกัประกนัสินเช่ือเองผา่นศูนยป์ระมูลทั้ง 6 สาขาของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ให้

ความสําคัญกับการบริหาร จัดการศูนยป์ระมูลให้มีประสิทธิภาพและการจัดประมูลท่ี

โปร่งใส ซ่ึงเป็นการช่วยลดปริมาณหน้ีเสียและเป็นเคร่ืองมือในการรักษาระดบัจาํนวนเงิน

ท่ีจะได้รับชําระคืน  เม่ือเกิดการผิดนัดชําระหน้ี (Recovery Rate) ของบริษัทฯ ให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

7) บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ และควบคุมความเส่ียงดา้น

คุณภาพของสินทรัพยด์ว้ยการรักษาอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ย

คุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ วางไว  ้ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 และ 2562 อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ

ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 177.50 และร้อยละ 275.80 ตามลาํดบั ซ่ึงถือว่าเพียงพอ เม่ือ

เทียบกบัการคาํนวณดว้ยมาตรฐาน TFRS9 และบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัทาํอตัราการผิดนัดชาํระ

หน้ีสะสมเฉพาะของสินเช่ือทัว่ไประยะยาวแยกตามปีท่ีปล่อยสินเช่ือ (Vintage Analysis) 

เป็นประจาํ เพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงด้านเครดิตของบริษัทฯ ท่ีแท้จริงอย่าง

ใกลชิ้ด 

8) บริษทัฯ ปรับปรุงกระบวนการประมูลทอดขายสินทรัพย ์ณ ศูนยป์ระมูลของบริษทัฯ 

อยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัการประมูลสูงข้ึน เพ่ือรักษาราคาขายสินทรัพย ์

ส่งผลใหล้ดการขาดทุนจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) 

9) บริษัทฯ  มีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ เร่ืองความเส่ียงให้ เป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมองคก์ร เช่นเดียวกบัระเบียบวินยัของพนกังานในการปฏิบติังานติดตามหน้ี โดย

บริษทัฯ ไดใ้ชด้ชันีช้ีวดัผลงาน (KPI) ในดา้นคุณภาพของสินทรัพยห์รือสินเช่ือท่ีพนกังาน
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ปล่อยให้ลูกคา้มาเป็นดัชนีช้ีวดัผลงานหลกั แทนการใช้ยอดปล่อยสินเช่ือเช่นเดียวกับ

อุตสาหกรรม ซ่ึงการใชด้ชันีช้ีวดัดงักล่าวส่งผลใหค้่าเฉล่ียอตัราหน้ีเสียของบริษทัฯ ตํ่ากวา่

ค่าเฉล่ียหน้ีเสียของอุตสาหกรรม  

10)  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและปรับปรุงช่องทางการชาํระเงิน ให้ลูกคา้ไดรั้บ

ความสะดวก สบายในการชาํระค่างวดไดง่้ายดายและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยปัจจุบนัลูกคา้ของ

บริษทัฯ สามารถชาํระค่างวด ไดต้ามช่องทางการชาํระเงินดงัต่อไปน้ี  

� ชาํระผา่นสาขา กวา่ 4,884 สาขาทัว่ประเทศ (ฟรีค่าธรรมเนียม)  

� ชาํระผา่นเคาน์เตอร์เซอร์วสิ ตลอด 24 ชัว่โมง  

� ชาํระผา่นเทสโก ้โลตสั ทุกสาขา  

� ชาํระผา่นบ๊ิกซี และมินิบ๊ิกซี ทุกสาขา  

� ชาํระผา่น Airpay เคาน์เตอร์ หรือ Airpay แอปพลิเคชนั  

� ชาํระผา่นตู ้ATM ของทุกธนาคาร  

� ชาํระผา่น Mobile Banking Application K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย 

3.4 ความเส่ียงทัว่ไปของตราสารหนี ้

3.4.1   ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk)  

ผูถื้อหุน้กูมี้ความเส่ียงท่ีอาจจะไม่ไดรั้บชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลการ
ดาํเนินงานของผูอ้อกหุน้กู ้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหมาย หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุน้กู ้มีไม่เพียงพอต่อการ
ชาํระหน้ี ดงันั้นก่อนการตดัสินใจลงทุน        ผูล้งทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กู ้จากขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่าง
หนงัสือช้ีชวนในการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของหุน้กู ้ผูล้งทุนสามารถดูการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กู ้ท่ีจดัทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ถา้
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กูต้ ํ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กูสู้ง 
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่าว อยา่งไรกต็ามการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือมิไดเ้ป็นการใหค้าํแนะนาํใหซ้ื้อ ขาย หรือถือครองหุน้กูท่ี้เสนอขายแต่อยา่งใด 
และการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการดาํเนินงานของผูอ้อกหุ้นกู ้นอกจากการพิจารณา

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง การจดัอนัดบัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหน้ี

ไทย ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กู ้หรือนกัวเิคราะห์ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายหุน้กูไ้ม่ไดมี้บทวเิคราะห์

บนหุ้นกู้ดังกล่าว  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดาํเนินงานของบริษัทผูอ้อกหุ้นกู ้

นอกจากการพิจารณา credit rating ของผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผู ้
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ออกหุ้นกูร้วมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการจดัอนัดบั credit rating ไดจ้ากเวบ็ไซตส์ํานักงาน ก.ล.ต. 

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

3.4.2   ความเส่ียงด้านราคา (Pr ice Risk) 

ราคาตลาดของหุ้นกูน้ั้ น อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลายประการ ยกตวัอย่างเช่น 

ระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

อตัราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู ้หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู ้ดังนั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บ

ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้กู ้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือขายตราสารก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี

หุน้กูท่ี้มีอายคุงเหลือยาวกวา่จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าวมากกวา่ 

3.4.3   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจไม่สามารถขายหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ 

เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของหุ้นกูใ้นตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งน้ีผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่นาํหุ้นกูไ้ปจด

ทะเบียนซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ี (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อยา่งไรกดี็ผูถื้อหุน้กูอ้าจซ้ือขายหุน้กูไ้ดท่ี้

ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่ง

หน้ี หากมีผูเ้สนอซ้ือหรือขายหุ้นกูผ้า่นผูมี้ใบอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่สามารถ

ขายหรือโอนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได ้แต่จะถูกจาํกดัให้ขายหรือโอนหุ้นกูไ้ดเ้ฉพาะภายใน

กลุ่มผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้ น เน่ืองจากผูอ้อกหุ้นกู้ได้จดขอ้จาํกัดการโอนไวก้ับ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหจ้าํกดัการโอนหุน้กูเ้ฉพาะภายในกลุ่ม

ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ตามคาํนิยามท่ีระบุไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.5/2552 เร่ือง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย

ตราสารหน้ีทุกประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) 

และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2560 เร่ืองการกาํหนด

บทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3.4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระคืนหนีหุ้้นกู้  

บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูอ้ยา่งต่อเน่ืองเพ่ือนาํเงินไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ 

รองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และไปใชเ้พ่ือชาํระคืนหุ้นกูห้รือตัว๋แลกเงิน รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษทั ฯ อยา่งไรก็ดีหากบริษทั ฯ ไม่มีการออกหุ้นกูใ้หม่บริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถจดัหา

เงินกูย้มืใหม่เพ่ือชาํระคืนหน้ีสินเดิมและปรับเปล่ียนการชาํระคืนเงินตน้ใหม่ให้เหมาะสมกบักระแสเงิน

สดของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชยค์งเหลือท่ีสามารถเบิกใชไ้ดจ้าํนวน 8,870 ลา้นบาท 

ประวตักิารผดินัดชําระหนี ้
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บริษทัฯ ไม่มีประวติัการผิดนัดชาํระหน้ี เงินตน้หรือดอกเบ้ียของตราสารหน้ีหรือผิดนัด

ชาํระหน้ีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย  ์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบัน

การเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนและการผิดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 3 ปี 

ยอ้นหลงั 

4. ความเส่ียงด้านการตลาด 

4.1 นโยบายการใช้งบประมาณสําหรับมาตรการช่วยเหลือต่าง  ๆและระบบสวสัดกิารของภาครัฐบาล 

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และประชากรกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก (Local 

Economy) ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีการพ่ึงพามาตรการช่วยเหลือและสวสัดิการจากภาครัฐบาลสูง ซ่ึง

มาตรการช่วยเหลือ  และเยียวยาต่างๆ  ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความต้องการกู้ยืม  และ

ความสามารถในการชําระหน้ี  หรือคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ เช่นในปี  2563 เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาท่ีสําคญั 

ดงัต่อไปน้ี 

� “โครงการเราไม่ทิง้กัน” สําหรับประชาชนท่ีไม่มีรายไดป้ระจาํ หรือประชาชนท่ีไม่ไดอ้ยู่

ในระบบประกนัสังคม จาํนวน 15.3 ลา้นคน ไดรั้บเงินช่วยเหลือจาํนวน 5,000 บาท ต่อคน 

ต่อเดือน  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้ งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน  2563 รวมเป็น

งบประมาณ 240,000 ลา้นบาท 

� “โครงการช่วยเหลือเกษตรกร” สําหรับเกษตรกรท่ีลงทะเบียนเป็นเกษตรกรกบัภาครัฐ 

จาํนวน 10 ลา้นคน  ไดรั้บเงินช่วยเหลือจาํนวน 5,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 

3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงกรกฎาคม 2563 รวมเป็นงบประมาณ 150,000 ลา้น

บาท 

� “โครงการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะบาง” อาทิ เด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปี คนชรา 

และผูพิ้การ จาํนวน 13 ลา้นคน ไดรั้บเงินช่วยเหลือจาํนวน 1,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็น

ระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงกรกฎาคม 2563 รวมเป็นงบประมาณ 

39,300 ลา้นบาท 

มาตรการให้ความช่วยเหลือดงักล่าวส่งผลกระทบให้ความตอ้งการสินเช่ือของประชากรลดลง

อย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงสะทอ้นมายงัการเติบโตของสินเช่ือคงคา้งของอุตสาหกรรมท่ีหดตวัลง และของ

บริษทัฯ ท่ีชะลอตวัลงในไตรมาสท่ี 2 ในปี 2563 อยา่งไรกต็าม ผลกระทบต่อคุณภาพของสินทรัพยก์ลบั

ดีข้ึน ซ่ึงสะทอ้นในอตัราส่วนหน้ีเสียท่ีลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัในไตรมาสเดียวกนั 

4.2 นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร 

เดิมบริษทัฯ คาดการณ์เร่ืองความเส่ียงจากภยัแลง้ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2563 ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอยา่งมีนยัสําคญั และอาจถูกทดแทนดว้ยราคาผลผลิตท่ีจะถีบ

ตวัสูงข้ึนตามปัจจยัอุปสงคแ์ละอุปทาน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2563 ภยัแลง้ท่ีคาดว่าอาจทาํให้นํ้ าในเข่ือน
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หลกัของประเทศลดลงจนตํ่าสุดในรอบ 40 ปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 น้ี ฤดูฝนเร่ิมข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 18 

พฤษภาคมเป็นตน้มา โดยถึงตน้เดือนกนัยายนน้ีซ่ึงเป็นกลางฤดูฝนแลว้ พบวา่ภาคเหนือมีฝนตกรวมเพียง 

713 มม. (ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 15%) ภาคกลางมีฝนตกเพียง 582 มม. (เป็นภาคท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุด ตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียถึง 26%) ภาคอีสานมีฝนตกเพียง 881 มม. (ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 13%) ภาคตะวนัออกมีฝนตก 1,038 

มม. (ตํ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 18%) โดยในพื้นท่ีทั้ง 4 ภาคดงักล่าวมีฝนตกนอ้ยกวา่ปี 2562 โดยในเดือนกนัยายน 

อ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลางในภาคเหนือ มีนํ้ าใชก้ารอยูร่วม 3,860 ลา้นลูกบาศก์เมตร (20% 

ของความจุใชก้าร) ภาคกลาง 235 ลา้นลูกบาศก ์(14%) ภาคอีสาน 2,325 ลา้น (26%) และภาคตะวนัออก 

906 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (38%) แมไ้ดเ้ขา้สู่ฤดูฝนมาแลว้ 3 เดือนคร่ึง  

อยา่งไรก็ดี ในปี 2563 รัฐบาลอนุมติัมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วและยางพารา รวม

เป็นงบประมาณทั้ งส้ินกว่า 61,900 ลา้นบาท ดังน้ี สินค้าข้าว วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท แบ่งเป็น 

โครงการประกนัรายได ้ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนานอ่ืนๆ อาทิ  โครงการสนบัสนุนค่าบริหารจดัการ

และพฒันาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว โดยโครงการประกนัรายได ้ปี 2 กาํหนดราคาและปริมาณ

ประกนัรายไดเ้กษตรกร ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกหอมมะลิ ราคาประกนั ตนัละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 

ตนั ขา้วเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนท่ี ราคาประกนั ตนัละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตนั ขา้วเปลือกเจา้ 

ราคาประกนั ตนัละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตนั ขา้วเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกนั ตนัละ 

11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตนั ขา้วเปลือกเหนียว ราคาประกนัตนัละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 

ตนั ระยะเวลาดาํเนินการตั้งแต่ ต.ค.2563-พ.ค.2564 ขณะท่ีเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกนั

รายได ้ชาวสวนยางปี 2 ก็ไดรั้บการอนุมติัเช่นกนั โดยกาํหนดราคาประกนัรายได ้ยางแผน่ดิบ กก.ละ 60 

บาท นํ้ ายางสด กก.ละ 57 บาท ยางกอ้นถว้ย กก.ละ 23 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด ร้อยละ 40 

และเจ้าของสวนร้อยละ 60 วงเงิน 10,042 ลา้นบาท ระยะเวลาดาํเนินการ ต.ค.2563 - มี.ค.2564 แต่

ระหวา่งน้ียางพาราราคาดีดตวัสูงข้ึนทะลุรายไดท่ี้ประกนัไวส้ร้างความพึงพอใจให้กบัเกษตรกรชาวสวน

ยางเป็นอยา่งมาก ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดแ้น่นอนข้ึน และรักษาความสามารถใน

การชาํระหน้ีของเกษตรกรซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้สาํคญัของบริษทัฯได ้

ในปี 2564 มีการวิเคราะห์คาดการณ์วา่ สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคน้ีจะมีโอกาสร้อยละ 55 ถึง 60 

ท่ีในช่วงเดือน ส.ค. 2563 ถึง ก.พ. 2564 นั้น จะเป็นช่วงท่ีเป็นสภาวะลานิญา (ฝนมาก นํ้ ามาก) ผลิตผล

ทางการเกษตรอาจเพิ่มสูงข้ึนจากปีท่ีผ่านมา และผลกระทบจากนโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐจะ

ลดลงเน่ืองจากเกษตรกรจะสามารถพึงพาตวัเองไดม้ากข้ึน 

5. ความเส่ียงด้านการเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ 

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ท่ีสําคญั โดยเฉพาะลูกคา้ และพนกังาน ซ่ึงหมายรวมถึงขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหว ทั้งน้ี 

บริษทัฯ ได ้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อยา่งเคร่งครัด ในการเก็บ

รักษาขอ้มูล การเปิดเผยขอ้มูล และการนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปใช ้อยา่งไรกต็ามความเส่ียงดา้นการเกบ็รักษา

ขอ้มูลนั้น สืบเน่ืองมาจากระบบการควบคุมภายในดา้นความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งมี

ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษทัฯไดป้ฏิบติังานอย่างดีท่ีสุดเพ่ือลดความเส่ียงของการ
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สูญเสียและการร่ัวไหลของขอ้มูล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ และอาจทาํให้ผิด

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลและนโยบายความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศไวใ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านการเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ 

1) บริษัทฯ  แต่งตั้ งผู ้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นผู ้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Auditor) ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน และการจดัการความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงานผล

การตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจดัการบริหารความเส่ียง 

2) บริษัทฯ จัดให้มีการติดตั้ งระบบป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลด้วยการโจมตีจาก

ภายนอก หรือ ภยัจากไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยการติดตั้ งซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย

เน็ตเวร์ิค (Firewall)  

3) บริษทัฯ กาํหนดให้มีการกาํหนดและปรับปรุงอาํนาจการเขา้ถึงขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการ

ร่ัวไหลของขอ้มูล ซ่ึงอาจเกิดจากบุคลากรภายใน 

4) บริษทัฯ กาํหนดให้มีแผนการสาํรองขอ้มูล พร้อมทั้งมีการตรวจสอบการสาํรองขอ้มูล

ใหถู้กตอ้งตาม นโยบายสารสนเทศและความมัน่คงสารสนเทศ  

5) บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารภายในเพื่อสร้างความตระหนกัรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกใน

เร่ืองการใชเ้ทคโนโลยใีหถู้กวธีิและถูกตอ้งใหแ้ก่พนกังาน อาทิ ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่เปิด อีเมลท่ีไม่ทราบท่ีมา เป็นตน้  

6) บริษัทฯ มีการจัดทําคู่มือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) เพ่ือป้องกนัและรับมือกบัการ

หยุดชะงักของการดําเนินธุรกิจอันมีเหตุมาจากภัยคุกคามต่อการทํางานของระบบ

สารสนเทศ 

6. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการดาํเนินงาน และมาตรฐานบัญชี 

6.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ และกฎหมาย 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัคือการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ โดยไดรั้บใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีหลกัประกนัภายใต้

ใบอนุญาตเดียวกนั และสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั ส่งผลให้ธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ เกือบทั้งหมดอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดมี้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติัและเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่

สถาบนัการเงิน เช่น คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ การกาํหนดวงเงิน การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียค่าธรรมเนียม 

และการรายงานขอ้มูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

ต่อผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือหรือผูกู้ ้และบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด อยา่งไรกต็าม



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    39     

 

หากในอนาคตธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแกไ้ขหรือออกระเบียบเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการให้บริการ

สินเช่ือส่วนบุคคล และสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบธุรกิจ  

ในปี 2563 อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไดข้อความร่วมมือจากสถาบนัการเงิน และผูป้ระกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ในการออกมาตรการ

ช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ลูกคา้ผูมี้สินเช่ืออยู่ และอาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด

ดงักล่าว อาทิ มาตรการเล่ือนการชาํระหน้ี มาตรการลดค่างวด มาตรการลดอตัราดอกเบ้ีย นอกจากนั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระกาศลดเพดานอตัราดอกเบ้ียสาํหรับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั 

และสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัลงทั้งระบบ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 

2563 ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียสําหรับสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั ลดจากอตัราร้อยละ 28 เหลือ

อตัราร้อยละ 25 สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีหลกัประกนั หรือสินเช่ือจาํนาํทะเบียน ลดจากอตัราร้อยละ 28 

เหลืออตัราร้อยละ 24 และสินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพ ลดจากอตัราร้อยละ 36 เหลืออตัราร้อย

ละ 33 ทั้ งน้ี บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศลดอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว เน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เพดานอตัราดอกเบ้ียใหม่  

6.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานบัญชี 

เน่ืองจากมาตรฐานบญัชีในประเทศไทยยงัมีการพฒันาตามมาตรฐานบญัชีสากลมาโดยตลอด

และคาดว่าการพฒันาน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงดงักล่าวเป็น

ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ สามารถประเมินไดล้่วงหนา้ รวมถึงขนาดของผลกระทบ จึงสามารถบริหารจดัการ

ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินงาน 

และมาตรฐานบัญชี 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของความเส่ียงดา้นกฎหมาย จึงไดย้กระดบัคณะทาํงาน

บริหารความเส่ียง และกฎหมายข้ึนมาเป็นฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมาย โดยมีความ

รับผิดชอบในการดูแลบริหาร และจดัการความเส่ียงดา้นต่างๆ รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย

อยา่งใกลชิ้ด นอกเหนือจากนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัให้จดัตั้งฝ่ายกาํกบั

ดูแล (Compliance) ซ่ึงมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานของ

บริษทัฯ ให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร

ความเส่ียงและกฎหมาย ฝ่ายกาํกบัดูแล และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตอ้งทาํงานดว้ยความเป็น

อิสระ และรายงานต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจาํ 

ในปี 2563 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจไทย ภาคธุรกิจและประชาชนทัว่ไป รวมถึงลูกหน้ีของสถาบนัการเงิน และผู ้

ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐไดอ้อกมาตรการให้
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สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบนัการเงินใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องด้วยการพักชําระหน้ี และปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดย

เร่งด่วน พร้อมทั้ งกาํหนดแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการชั่วคราวเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม

มาตรการเหล่าน้ี เช่น การจดัชั้น การกนัเงินสํารอง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดห้ารือร่วมกบั

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพ่ือประเมินผลกระทบของกิจการท่ีประกอบธุรกิจใน

การให้สินเช่ือจากการดาํเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีในขณะท่ียงัตอ้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) และได้

เห็นชอบร่วมกนัในการออกแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับ

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทย ซ่ึงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1) การจดัชั้นลูกหน้ี : ใหค้งจดัชั้นเดิมต่อไปไดใ้นกรณีท่ีมีการพกัชาํระหน้ี ชะลอการชาํระ

หน้ีให้แก่ลูกหน้ี หรือกรณีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กับลูกหน้ี Non-NPL ให้ปรับเป็น 

Stage 1 ไดท้นัที หรือกรณีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้กบัลูกหน้ี NPL ให้ปรับเป็น Stage 1 

หากลูกหน้ีสามารถผ่อนชาํระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไดติ้ดต่อกนั 3 เดือน 

หรือ 3 งวด นอกจากน้ี กรณีให้สินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมแก่ลูกหน้ี ให้จดั

ชั้นเป็นรายบญัชีได ้

2) การกนัเงินสาํรอง : ไม่ตอ้งกนัเงินสาํรองสาํหรับวงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้

3) แนวทางบัญชีอ่ืนๆ : สามารถปรับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงใหม่ในการรับรู้รายได้

ดอกเบ้ียเม่ือมีการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้น 

4) การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน : สามารถใชข้อ้มูลท่ีมีการ

คาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) ให้มีนํ้ าหนักน้อยเน่ืองจากยงัมีความ

ผันผวนสูงและมีความไม่แน่นอนในระยะสั้ น  และสามารถใช้ข้อ มูลท่ีสะท้อน

ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต (เช่นอตัราการผิดนัด

ชาํระหน้ีในอดีต อตัราความเสียหายในอดีต) หรือข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต 

(Historical credit loss) ประกอบกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (Management overlay) ได ้

5) การเปิดเผยขอ้มูล : ให้เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัการใช้

มาตรการผอ่นปรนดงักล่าว รวมทั้งขอ้เทจ็จริงของการปฏิบติัตามหนงัสือเวียนของธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาผ่อนปรน : ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือ

จนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว 

7. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก และส่งผลกระทบทางลบต่อทั้ ง

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยตรง โดยผลกระทบนั้นทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ในประเทศไทย 
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สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัท่ี

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จากการประเมินการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย พบวา่

อุณหภูมิเฉล่ียมีแนวโนม้สูง ข้ึน 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายใน 40 ปี ขา้งหนา้ จึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายสาํหรับ

ภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง และบริษทัฯ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัภาคเกษตรกรรมเป็น

ส่วนใหญ่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงอาจส่งผลทาํให้รายไดข้องเกษตรกรลดลง อนัจะทาํให้

ความตอ้งการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน หากแต่คุณภาพหน้ีลดลง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง สภาพภูมอิากาศ 

1) บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงเป็นอยา่งดี จึงไดด้าํเนินนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมา

ตั้ งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม อาทิ การสร้างอาคารสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ซ่ึงเป็นอาคารสีเขียว 

(LEED Certified)  

2) บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยงัพ้ืนท่ีหลากหลายเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ี

หลากหลายยิ่งข้ึน เช่น การขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างสมดุลของฐาน

ลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรโดยตรง หรือมิไดมี้ความเส่ียงดา้น

จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากเท่ากลุ่มเกษตรกร 

8. ความเส่ียงของผู้ถือหุ้น 

8.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิกลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิและมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียน 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือตระกูลเพช็รอาํไพ ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัจาํนวน 1,430,056,400 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 67.45 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ทาํให้สามารถท่ีจะควบคุมการลงมติผูถื้อหุ้นเกือบ

ทั้งหมดในเร่ืองสาํคญัต่างๆ ได ้เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ อาจไม่สามารถถ่วงดุลกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้(ขอ้มูลรายช่ือผูถื้อหุ้น

จาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ได้

แต่งตั้งกรรมการท่ีเป็น กรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงมีประธานคณะกรรมการบริษทั

เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด รวม 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาเพื่อให้

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทั้งน้ี เพ่ือให้

มัน่ใจว่ารายการ ดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ อีกทั้ง ยงัทาํให้การบริหารของ

บริษทัฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือ 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีมิใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ประกอบธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือดว้ยใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั  
(2) อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั โดยปัจจุบนัมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี และ สินเช่ือจาํนาํทะเบียนรถ โดยปัจจุบนั
มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี 

(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั 
(4) อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการประกอบอาชีพแบบ

ไม่มีหลกัประกนั โดยมีการกาํกบัวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอตัราดอกเบ้ียไม่เกิน
ร้อยละ 33 ต่อปี 

ทั้งน้ีคู่แข่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จึงเป็นผูป้ระกอบการสินเช่ือทะเบียนรถท่ีมีใบอนุญาต
ในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือราย
ยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั จากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวดัภายใต้การกํากับ  (Pico Finance) จากกระทรวงการคลัง ซ่ึง
ใบอนุญาตดงักล่าวนบัเป็นอุปสรรคในการเขา้สู่อุตสาหกรรม (Barrier to entry) ท่ีสาํคญัประเภทหน่ึง 
โดยผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจเขา้สู่การแข่งขนัในอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบการท่ีได้รับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือแลว้นั้นจะตอ้งมีความสามารถในการรักษาและดาํรงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานดา้นต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑก์าํกบั 

ทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีทั้งส้ิน 1,200.43  ลา้นบาท โดยมีอาคารสาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 332/1 เขตบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร และมีสาขาท่ีทาํการของบริษทัฯ เพียง 7 สาขา ท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของ สาขาท่ี
ทาํการของบริษทัฯ เกือบทั้งหมดเป็นอาคารเช่าทั้งส้ิน 

รายการทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท) ภาระผูกพนั 
1.ท่ีดิน 7 แปลง บริษทัเป็นเจา้ของ 257.47 ไม่มีภาระผกูพนั 
2.อาคารสาํนกังาน บริษทัเป็นเจา้ของ 324.85 ไม่มีภาระผกูพนั 
3.ส่วนปรับปรุงอาคาร บริษทัเป็นเจา้ของ 618.11 ไม่มีภาระผกูพนั 

 

 

 



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    43     

 

การลงทุนในบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จํานวน  2 บริษัท  คือ บริษัท 
เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท และชาํระแลว้ทั้งจาํนวน ซ่ึงประกอบธุรกิจ
สินเช่ือเช่าซ้ือ ปัจจุบนับริษทัฯ ดาํเนินการปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ใหม่ผ่านบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว และบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั  มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 2 
ลา้นบาท ซ่ึงประกอบธุรกิจนายหน้าขายประกนั โดยบริษทัฯ ดาํเนินการขายประกนัวินาศภยัผ่าน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

งานทีย่งัไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

 

4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
4.1.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

การลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทั
ย่อย โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายแลว้ โดยบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษทัย่อยโดยตรง จาํนวน 2 บริษทั คือ บริษทั เมืองไทย
ลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัภยั และบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง 
จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเช่าซ้ือ ทาํใหโ้ครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

 
 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน)

(ทุนชาํระแลว้ 2,120 ลา้นบาท)

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั

(ทุนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท)

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั

(ทุนชาํระแลว้ 2 ลา้นบาท)
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ลําดบั ช่ือบริษัท สถาน
ทีต่ั้ง 

ลักษณะ
การ

ประกอบ
ธุรกิจ 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้าน
บาท) 

ทุน
ชําระ
แล้ว 
(ล้าน
บาท) 

จํานวนหุ้น
ทั้งหมดที่

ออกจําหน่าย
แล้ว 

จํานวนหุ้นที่
ถือ 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น (% ) 

ชนิดของหุ้น 

1. บริษทั เมืองไทย
ลิสซ่ิง อินชวัรันส์ 
จาํกดั 

กรุงเทพฯ นายหนา้
คา้ประกนั 

2 2 20,000 19,998 99.99 หุน้สามญั 

2. บริษทั เมืองไทย 
ลิสซ่ิง จาํกดั 

กรุงเทพฯ เช่าซ้ือ 500 500 500,000 499,997 99.99 หุน้สามญั 

 
4.1.2 บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 

-ไม่มี- 
4.1.3 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

-ไม่มี- 

4.2 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 2,120,000,000 บาท เรียกชาํระแลว้ 2,120,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั  
2,120,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  
หลักทรัพย์อ่ืนทีม่ใิช่หุ้นสามญั 

-ไม่มี- 

การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน  ซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(Thai Trust Fund) 

- ไม่มี – 

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) 
ณ 30 ธันวาคม 2563 หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการออกเป็น NVDR จาํนวน 112,624,820 หุ้น และ
เน่ืองจากการออกหลกัทรัพย ์NVDR ไม่อยูใ่นความควบคุมของบริษทัฯ ซ่ึงผูล้งทุนสามารถตรวจสอบ
จาํนวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th/nvdr  
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงจากการมีหุ้นสามญัเป็น NVDR คือหุ้นท่ีถูกนาํมาออกเป็น NVDR 
นั้น จะไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพ่ือลงมติ
เก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงหากหุ้นของ
บริษทัฯ มีการออกเป็น NVDR จาํนวนมากจะทาํใหหุ้น้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัฯ ลดลง และสิทธิ
ในการออกเสียงของผูถื้อหุน้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
พนัธะผูกพนัของบริษัทเก่ียวกับการออกหุ้นในอนาคต 
- ไม่มี – 
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4.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ คือการให้บริการสินเช่ือ แหล่งท่ีมาของเงินทุนจึงนับเป็นห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ท่ีสําคญัในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษทัฯ การจดัหาแหล่งเงินทุน และการบริหาร
สัดส่วน เงินทุนของบริษทัฯ ตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือควบคุมมิให้บริษทัฯ มีภาระค่าใชจ่้ายตน้ทุน
ทางการเงินท่ีสูงเกินไป ขณะเดียวกับรักษาเสถียรภาพของสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้เหมาะสมอีกด้วย 
แหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือส่วนของผูถื้อหุ้น และหน้ีสิน ซ่ึงประกอบดว้ยเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมียอดสินเช่ือท่ีไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยค์งคา้ง
จาํนวน ทั้งส้ิน 22,828 ลา้นบาท และการออกเสนอขายหุน้กูต่้อสถาบนัการเงินและนกัลงทุนรายใหญ่ อยา่งไรก็
ดี ใน ปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ทําการออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป (PO : Public Offering) 
จาํนวน 2 คร้ัง ในเดือน มิถุนายน และพฤศจิกายน เพ่ือขยายฐานเงินทุนของบริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งมาก
ยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้น ในปี 2563 แมป้ระเทศไทยจะตกอยูใ่นสภาวะ
เหตุการณ์โรคระบาดซ่ึงก่อใหเ้กิดความผนัผวนในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน 
อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดพิ้สูจน์ถึงศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง จึงไดรั้บการคงอนัดบัเครดิตเรตต้ิง 
สาํหรับการออกตราสารหน้ีไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั โดย บริษทั ทริสเรตต้ิง จาํกดั เป็น BBB+ และมี
แนวโน้ม Stable ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษทัฯ ทั้งในแง่ของการระดมทุนของ
บริษทัฯ ผ่านตลาดตราสารหน้ีเพ่ือรักษาสภาพคล่อง ทั้งต่อตน้ทุนการเสนอขายหุ้นกู ้และขนาดของตลาดท่ี
รองรับเงินกูย้ืมระยะยาวและหุ้นกูมี้ระยะเวลาชาํระคืนเงินกูร้ะหว่าง 18-48 เดือน อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มี
ความเห็นวา่สัดส่วนระยะเวลาเงินกูย้มืเฉล่ียดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  รายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และขอ้มูลเก่ียวกบัตราสาร
หน้ีของบริษทัฯ ท่ีเสนอขายสามารถแจกแจงไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ข้อมูลเก่ียวกับตราสารหนีข้องบริษัทฯทีเ่สนอขาย 
ในปี 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูต่้อประชาชนทัว่ไป 2 คร้ัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ และเพ่ือชาํระคืนเงินกู ้หรือหน้ีจากการออกตราสารหน้ี 
มูลค่าของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนรวมทั้งส้ิน 38,575.80 ลา้นบาท ซ่ึงหุ้นกูท้ ั้งหมดเป็นหุ้นกูไ้ม่มี

หลกัประกนั 
 
 

ลําดบั ช่ือหุ้นกู้ 
วนัออก 
หุ้นกู้ 

วนัครบ
กําหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ 

จํานวน
เงนิ 

(ล้าน
บาท) 

อัตรา
ดอกเบีย้

(% ) 
ประเภทการเสนอขาย 

1 
หุ้นกูข้องบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 
(มหาชน ) คร้ังท่ี  6/2560 ชุด ท่ี  2 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

31/8/2560 31/8/2564 1,295.80 4.00 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 
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2 
หุ้นกูข้องบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 
(มหาชน ) คร้ังท่ี  1/2561 ชุด ท่ี  1 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

28/2/2561 28/2/2564 2,000.00 3.70 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

3 
หุ้นกูข้องบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 
(มหาชน ) คร้ังท่ี  1/2561 ชุด ท่ี  2 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

28/2/2561 28/2/2565 1,000.00 3.95 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

4 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  2/2561 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

19/7/2561 19/5/2564 1,833.00 3.85 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

5 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  2/2561 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

19/7/2561 19/7/2565 1,564.00 4.10 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

6 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  3/2561 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

2/11/2561 2/11/2564 1,697.50 4.10 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

7 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  3/2561 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565 

2/11/2561 2/11/2565 1,515.50 4.30 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

8 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2562 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

22/2/2562 28/2/2565 1,650.30 4.10 
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผูล้งทุนทัว่ไป
และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั) 

9 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2562 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

22/2/2562 2/11/2565 2,349.70 4.30 
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผูล้งทุนทัว่ไป
และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั) 

10 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  2/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

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

11 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  3/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

19/6/2562 30/6/2565 270.00 3.20 
เสนอขายต่อผูล้งทุนไม่เกิน 
10 ราย  

12 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  4/2562 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

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

13 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  4/2562 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

11/7/2562 11/7/2565 2,043.30 3.80 
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผูล้งทุนทัว่ไป
และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั) 



             บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

    47     

 

14 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  4/2562 ชุดท่ี  3 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

11/7/2562 11/7/2566 1,756.70 4.00 
เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็นการทัว่ไป(ผูล้งทุนทัว่ไป
และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั) 

15 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  5/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

12/7/2562 23/7/2564 200.00 3.01 
เสนอขายต่อผูล้งทุนไม่เกิน 
10 ราย  

16 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  6/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

22/7/2562 14/7/2566 500.00 3.70 เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

17 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  7/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

9/8/2562 8/8/2565 200.00 3.19 
เสนอขายต่อผูล้งทุนไม่เกิน 
10 ราย  

18 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  8/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

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

19 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด  (มหาชน ) ค ร้ัง ท่ี  9/2562 ครบ
กาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

19/8/2562 19/8/2564 500.00 2.96 เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 

20 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2562 ชุดท่ี 1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

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

21 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2562 ชุดท่ี 3 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

14/11/2562 14/11/2566 500.00 3.45 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

22 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2562 ชุดท่ี 2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

14/11/2562 14/2/2566 1,500.00 3.40 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

23 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 10/2562 ชุดท่ี 4 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 

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

24 

หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2563 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 
 

13/3/2563 13/6/2565 1,200.00 2.30 เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั 
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25 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2563 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 

13/3/2563 13/6/2566 900.00 3.15 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

26 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2563 ชุดท่ี  3 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2567 

13/3/2563 13/3/2567 900.00 3.25 
เสนอขายให้แก่นักลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่ 

27 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  2/2563 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

12/6/2563 12/11/2564 2,680.80 3.00 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

28 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  2/2563 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2567 

12/6/2563 14/11/2566 1,319.20 3.65 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

29 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  3/2563 ชุดท่ี  1 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 

26/11/2563 2/11/2565 2,163.40 3.00 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

30 
หุ้นกู ้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  3/2563 ชุดท่ี  2 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2567 

26/11/2563 14/11/2566 2,836.60 3.40 

เสนอขายให้แก่ประชาชน
เป็ น ก ารทั่ ว ไป  (ผู ้ล ง ทุ น
ทั่ ว ไป และ /ห รือผู ้ล ง ทุ น
สถาบนั) 

 รวมมูลค่าสุทธิ   38,575.80   
 

มูลค่าของต๋ัวเงินท่ียังไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนรวมท้ังสิ้น 1,050 ล้านบาท ท้ังนีต๋ั้วเงินมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 270 วนั และ ไม่มีหลกัประกัน 
 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีดงัต่อไปน้ี 

- คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

-  คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนัยสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ

เป็นตวัเลขได ้, คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

- คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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 อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดรั้บการร้องเรียนจากอดีตลูกคา้กลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ กรณีปล่อยสินเช่ือและเรียก

เก็บดอกเบ้ียเกินกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษไดพิ้จารณารับเป็นคดีพิเศษท่ีจะตอ้งทาํการ

สอบสวนตาม พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พศ. 2547 และปัจจุบนัสถานะของคดีอยูร่ะหว่างการสืบสวน และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลหลกัฐานต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บในอดีตของบริษทัฯ ไม่เกินอตัราสูงสุดท่ี

สามารถเรียกเก็บไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสินเช่ือส่วนบุคคลโดย

ประกาศกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2562 และบริษทัฯ เห็นว่าคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคญั 

 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือบริษทั บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ผูใ้หบ้ริการทางการเงินท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้าร
กาํกบั สินเช่ือรายยอ่ย เพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั และสินเช่ือโฉนด ท่ีดิน 
(ไมโครไฟแนนซ์) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
เลขทะเบียนบริษทั บมจ.เลขท่ี 0107557000195 
Homepage http://www.muangthaicap.com 
ทุนจดทะเบียน 2,120,000,000 บาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,120,000,000 บาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 
โทรศพัท ์ 02-483-8888 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 โทร. 0-2009-9999 

เลขานุการบริษทั 
นางสาว มลฑล อ่อนแผน บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700  
โทร. 02-483-8888 ต่อ 12999 Email. monthon.o@muangthaicap.com 

ผูส้อบบญัชี 

1. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ  
2. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ  
3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ  
4. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 
จาก บริษทั เคพีเอม็จีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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สว่นท่ี 2 

การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 2,120 ล้านบาท และมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว

จํานวน 2,120 ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 2,120 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

7.2 ผู้ ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2563   

ลาํดับ ชื่อผู้ถ ือห ุ้น  จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(%) 
สทิธ ิในการออกเสียง 

(สทิธ ิ) 

1 นาง ดาวนภา เพชรอําไพ 720,000,000 33.96 720,000,000 

2 นาย ชชูาติ เพช็รอําไพ 710,056,400 33.49 710,056,400 

3 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 112,624,820 5.31 - 

4 STATE STREET EUROPE LIMITED 50,526,914 2.38 50,526,914 

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED 

46,275,200 2.18 46,275,200 

6 CITI (NOMINEES) LIMITED-
CITIBANK LONDON RE FUND 208 

27,661,205 1.30 27,661,205 

7 ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ ซึง่จดทะเบียน
แล้ว 

15,456,800 0.73 15,456,800 

8 ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 14,358,900 0.68 14,358,900 

9 THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED 

10,900,800 0.51 10,900,800 

10 นายวศิน เดชกิจวิกรม 7,403,000 0.35 7,403,000 

 

หมายเหต ุ 1 นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นางดาวนภา เพชรอําไพ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จดัการ 
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หมายเหต:ุ  กลุม่เพช็รอําไพ ประกอบด้วย 

ลาํดับ ชื่อผู้ถ ือห ุ้น  จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  
(%) 

สทิธ ิในการออก
เสียง (สทิธ ิ) 

1. นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ 720,000,000 33.96 720,000,000 

2. นางดาวนภา เพชรอําไพ 710,056,400 33.49 710,056,400 

3. นายศกึษิต เพชรอําไพ 902,100 0.04 902,100 

4. นายปริทศัน์ เพชรอําไพ 2,690,500 0.13 2,690,500 

5. นายสรุพงศ์ เพช็รอําไพ 945,000 0.04 945,000 

 รวม 1,434,594,000 67.66 1,434,594,000 

 
ผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือประชมุสามญั  ผู้ ถือหุ้น

สําหรับปีลา่สดุ ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในแตล่ะปีได้จากหวัข้อ “ข้อมลู
นกัลงทนุ/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น” 
ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) 
- ไมมี่ - 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 35 ซึง่กําหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร และกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
การจ่ายเงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุติัจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น แตค่ณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเหน็วา่
บริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําได้ และเม่ือจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแตล่ะปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและการจดัสรรทนุ
สํารองตามกฎหมายและขาดทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการ
เปล่ียนแปลง ขึน้อยูก่บัแผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือบริหาร
กิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

ซึง่นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้เปิดเผยอยูบ่นเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในสว่นของ “ข้อมลูผู้ ถือหุ้น” 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ โดยเฉพาะต่อผู้ ถือหุ้นรายบคุคล และ
สถาบนัการเงินท่ีลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในการตดัสนิใจลงทนุ 
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ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ปีท ี่จ่าย 2563 2562 2561 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น 2.46 2.00 1.75 

อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.30 0.26 0.18 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) 15.05 14.87 15.30 
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8 โครงสร้างการจดัการโครงสร้างองค์กร 

8.1 โครงสร้างองค์กร 

 



 
54 

 

8.2 รายงานการเข้าร่วมประชมุของกรรมการประจําปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท  
กรรมการ  ตาํแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการ 

และกรรมการอิสระ 

100% 

2. นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ กรรมการ 100% 

3. นางดาวนภา เพชรอําไพ กรรมการ 83.33% 

4. ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ 100% 

5. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการอิสระ 100% 

6. นายกมัพล ตติยกวี  

 (หมดวาระระหวา่งปี) 

กรรมการอิสระ 83.33% 

7. นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ กรรมการอิสระ 100% 

8. ดร.ศกึษิต  เพชรอําไพ กรรมการ 83.33% 

9. นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์  

   (เข้ารับตําแหน่งระหวา่งปี) 

กรรมการอิสระ 100% 

หมายเหตุ: นางสาวมลฑล อ่อนแผน ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

� มีการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครัง้ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สดัส่วนในการ เข้าร่วม

ประชมุของคณะกรรมการคิดเป็น 96.30%  

� นายกมัพล ตติยกวี ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

� เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีมติแตง่ตัง้ นายสชุาติ   ศภุพยคัฆ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ 

� บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการบริหารท่ีมีความ

โปร่งใส ซึง่สามารถสรุปเป็นสถิติได้ ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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สรุปสถติโิครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ร้อยละ 75.00 

คณะกรรมการท่ีเป็นคณะกรรมการอิสระ ร้อยละ 62.50 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ใช่ 
ประธานกรรมการเป็นคนละบคุคลกบัประธานกรรมการบริหาร ใช่ 
คณะกรรมการท่ีเป็นสตรี ร้อยละ 37.50 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ  ตาํแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

1. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 100% 

2. นายกมัพล ตติยกวี  

(หมดวาระระหวา่งปี) 

กรรมการตรวจสอบ 100% 

3. นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 100% 

4. นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์  

    (เข้ารับตําแหน่งระหวา่งปี) 

กรรมการตรวจสอบ 100% 

หมายเหตุ: นายเฉลิม อินหอม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 

� มีการจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สดัสว่นใน การเข้าร่วม

ประชมุของคณะกรรมการคิดเป็น 100% 

� นายกมัพล ตติยกวี ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 

� เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีมติแตง่ตัง้ นายสชุาติ   ศภุพยคัฆ์ เป็นกรรมการบริษัท  

� นายสชุาติ  ศภุพยคัฆ์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 7/2563 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ  ตาํแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

100% 

2. ดร.โยธิน   อนาวิล กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

100% 
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3. ดร.ศกึษิต   เพชรอําไพ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

50.00% 

หมายเหตุ: นางสาวมลฑล อ่อนแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

� มีการจดัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

สดัสว่นในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการคิดเป็น 83.33% 

 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
กรรมการ  ตาํแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.โยธิน   อนาวิล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 100% 

2. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม กรรมการบรรษัทภิบาล 100% 

3. ดร.ศกึษิต   เพชรอําไพ กรรมการบรรษัทภิบาล 100% 

หมายเหตุ: นางสาว มลฑล อ่อนแผน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

� มีการจดัการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครัง้ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สดัสว่นใน การเข้า

ร่วมประชมุของคณะกรรมการคิดเป็น 100% 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ  ตาํแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 

1. นายกมัพล ตติยกวี  

   (หมดวาระระหวา่งปี) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 100% 

2. นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ กรรมการบริหารความเส่ียง 100% 

3. นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ กรรมการบริหารความเส่ียง 100% 

4. นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์  

   (เข้ารับตําแหน่งระหวา่งปี) 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 100% 

หมายเหตุ: นางสาวดวงแข สงนุ้ย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

� มีการจดัการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครัง้ ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สดัสว่นใน การ

เข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการคิดเป็น 100% 

� นายกมัพล ตติยกวี ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 
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� เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีมติแตง่ตัง้ นายสชุาติ   ศภุพยคัฆ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ  

� นายสชุาติ  ศุภพยคัฆ์ ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทนนายกัมพล  ตติยกวี  

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 7/2563 

1) บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมหารือระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น 

กรรมการบริหารร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 

สามารถอภิปราย พิจารณากลยทุธ์และการดําเนินงาน ของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

ในปี  2563  ได้มีการประชมุ จํานวน  1  ครัง้  ในวนัท่ี  22 กนัยายน  2563 

2) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหารมีหน้าท่ีร่วมกนักําหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการท่านอ่ืนและกรรมการอิสระได้ร่วมพิจาณาให้ความเห็น ก่อน

การบรรจุวาระและส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่คณะกรรมการ หากกรรมการประสงค์จะเสนอวาระเข้าสู่

การประชมุ สามารถแจ้งตอ่ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานกุารบริษัทฯ ได้ 

3) หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะถูกจัดส่งให้ 

กรรมการแต่ละท่านลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้กรรมการมีเวลาในการศกึษาข้อมลู

ก่อนการประชมุ 

4) กรรมการมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี และองค์ประชมุต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ จํานวน

กรรมการทัง้หมด การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก สําหรับปี 2563 นัน้ สดัสว่นการเข้า 

ร่วมประชมุของคณะกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96.30% 

5) รายงานการประชุม มีการระบ ุวนั เวลา ท่ีเร่ิมและเสร็จสิน้การประชุม รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วม และ

ไม่ได้เข้าร่วม สรุปสาระสําคญั และข้อสรุปของวาระ เร่ืองท่ีนําเสนอ ประเด็นท่ีได้มีการอภิปราย และ

ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ รวมถึงคําชีแ้จงของฝ่ายจดัการ มติ ของคณะกรรมการอย่างละเอียด 

เพียงพอ และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือของประธานในท่ีประชมุและ เลขานกุารบริษัทผู้จดบนัทึกการ

ประชมุ ในกรณีท่ีมีกรรมการเป็นผู้ มีส่วนได้เสียกบัวาระใด ก็จะไม่ร่วมพิจารณาและจะงดออกเสียงใน

มตินัน้ ซึง่เลขานกุารบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการทกุคนรับทราบก่อนเร่ิมดําเนินการประชมุ 

6) รายงานการประชุมจะถกูสําเนาและนําส่งให้แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และถกูจดัเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงและตรวจสอบได้ รายงานการประชมุจะ

ไมส่ามารถแก้ไขได้หากไมไ่ด้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ ื่น  

เพ่ือให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้

กําหนดแนวทางปฏิบติัภายในสําหรับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

� การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน   จะต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
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� กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท ดงันัน้ 

ในปี 2563 ไมมี่กรรมการคนใดดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษัท 

� กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ  
รายงานการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  และประธานกรรมการบริหารในบริษัทอ ื่น  

จาํนวนกรรมการอสิระที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ ื่น  ไม่เกนิ  5 
บริษัท   

 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง  จํานวน 3 บริษัท 

2. ดร.โยธิน อนาวิล จํานวน 2 บริษัท 

3. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม จํานวน 1 บริษัท 

4. นายสชุาติ    ศภุพยคัฆ์ จํานวน 3 บริษัท 

5. นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ ไมมี่ 

 
8.3 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานและประสทิธ ิภาพของคณะกรรมการ  และผู้บริหารระดับสูง 

- การประเมนิผลการปฏบิัตงิานและประสทิธ ิภาพของคณะกรรมการ  และกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-

Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจําทกุปี โดยการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 1) การประเมิน

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการ และ 2) การประเมินความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ของคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกําหนดบรรทัดฐานตรวจสอบการ

ปฏิบติัหน้าท่ีและนําผลท่ีได้เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานตามกฎบตัรของคณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึง

ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีกําหนดไว้ และเพ่ือวางแผนพัฒนากรรมการได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่ผลการประเมินทัง้ 3 มิติ สามารถสรุปได้ดงันี ้

1) การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการและกรรมการ  
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะจดัให้มีขึน้ทกุปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท 

คือ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล และ 3) 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย ส่งให้คณะกรรมการทกุคนประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีทัง้

แบบคณะและรายบคุคล ซึง่ภายหลงัท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ 

จะเป็นผู้อนมุติัและทบทวนแบบประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน จากนัน้จะนําส่งแบบประเมิน

การปฏิบัติงานแก่เลขานุการบริษัทฯ โดยเลขานุการจะรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ก่อนรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้รับจาก

การประเมินผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและหารือเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการทํางานของ

คณะกรรมการในรอบปี  

หลกัเกณฑ์การประเมินสามารถสรุปได้ ดงันี ้
1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 6 

หวัข้อ คือ โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, 
การประชมุคณะกรรมการ, การทําหน้าท่ีของกรรมการ, ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
2. แบบประเมินผลปฏิบติังานคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หวัข้อ คือ ความ

รับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําของตนเอง และการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพการปฏิบติัต่อผู้ มี
สว่นได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมมีความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้  มีการเปิดเผย
ข้อมลู รวมไปถงึการมีจริยธรรมหรือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

หัวข้อของการประเมินประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ การเข้าร่วมการประชุม การ

ปฏิบัติตามบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตร ผลจากการปฏิบัติหน้าท่ี ความสมัพันธ์และการ

ส่ือสารกบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ ซึง่ผลการประเมินในปี 2563 สามารถแสดงได้ดงันี ้

 

รายงานการประเมนิประสทิธ ิภาพและผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ  
อัตราส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ   
จํากดัอตัราสว่นการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ ร้อยละ 75 
จํานวนกรรมการอิสระท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในบริษัทอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษัท - 
จํากดัจํานวนบริษัทท่ีจํากดัไว้สําหรับกรรมการอิสระ 5 บริษัท 
จํานวนกรรมการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเกินกวา่ 9 ปี - 
การประเมนิการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ  ด้วยตนเอง
ประจาํปี 

 

คณะกรรมการบริษัท ร้อยละ 98.13 
กรรมการรายบคุคล ร้อยละ 99.15 
คณะกรรมการชุดย่อย  

� คณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 98.33 

� คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 99.54 

� คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ร้อยละ 98.15 

� คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ร้อยละ 98.33 
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2) การประเมนิความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ  
แนวทางในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกบักลยทุธ์และการดําเนินธุรกิจ

ของธนาคารนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะท่ี

ต้องการในคณะกรรมการ อนัได้แก่ กรรมการท่ีมีความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์การจดัการเชิงมหภาค, 

กรรมการท่ีมีความรู้ ความชํานาญ หรือประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี และกรรมการท่ีมีความรู้ ความ

ชํานาญหรือประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ดงันัน้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดได้ทบทวน Board Skill Matrix อย่างน้อยปีละครัง้ เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนากรรมการให้มี

ความเหมาะสม และสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ในปี 2563 ผลการประเมินความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความรู้ ความชํานาญหรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนัแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปรับปรุงความรู้ ความชํานาญหรือประสบ

การณ์ของคณะกรรมการบริษัทได้โดยการพิจารณาจัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ  

 

รายงานการประเมนิความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ  (ไม่รวมกรรมการบริหาร) 
อุตสาหกรรมการเงนิ  การธนาคาร  การปล่อยสนิเชื่อ  ประกันฯ  33.00% 
การบญัชี 50.00% 
การบริหารจดัการ และกลยทุธ์ 100.00% 
การจดัการทรัพยากรบคุคล 67.00% 
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.00% 
การจดัการความเส่ียง 33.00% 

 

การประเมนิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้บริหารระดับสูง 
การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   ในการพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติั ซึง่

การประเมินผลดงักลา่วจดัให้มีขึน้เป็นประจําทกุปี 

8.4 แผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการสืบทอดตําแหน่งของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการเพ่ือรักษา ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย วา่บริษัทฯ จะยดึมัน่และสานตอ่การดําเนินธุรกิจ

ตามแนวนโยบายเพ่ือการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯ จะมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ

ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสืบทอดตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับ

แผนการสืบทอดตําแหน่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับ

ตําแหน่งประธานกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และตําแหน่งในสายงานหลกั โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ศกัยภาพและความพร้อมของแตล่ะบคุคลเป็นหลกั  

2) บริษัทฯ จดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ีเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Successor) 

ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ ความพร้อม และทกัษะท่ีจําเป็นตามตําแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานใน

กรณีท่ีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และตําแหน่งในสายงานหลกัไมส่ามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้  

3) ผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Successor) ท่ีได้รับกําหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหน่ง 

นอกจากจะต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมด้วยคณุสมบติัและประสบการณ์การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้อง

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้วยการหมนุเวียนปฏิบติังานในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (Job 

Rotation) และเข้ารับอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจําเป็นเพิ่มเติม เพ่ือให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่าง

ราบร่ืนและตอ่เน่ือง  

4) สําหรับผู้ สืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือสร้างความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 
8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารในระดับท่ีเหมาะสม และเป็นอัตราท่ี

เพียงพอสําหรับรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคณุภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร ซึง่อยู่

ในระดบัท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทฯ ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ปัจจยัท่ีนํามาพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้นีก้ารจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของ

ผู้ บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ซึ่งจะพิจารณาจาก

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังาน ของผู้บริหารแต่ละท่าน ร่วมกับการพิจารณาผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม  2563 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2563 ดงันี ้

 

 

 



 
62 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

ปี  2563  

คณะกรรมการบริษัทฯ  (ค่าตอบแทนรายเดือน)  
- ประธานกรรมการบริษัทฯ      40,000. - 
- กรรมการ 35,000. - 
คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย  

คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี่ยประชุม/ครัง้)  
- ประธานกรรมการ 27,500. - 
- กรรมการ 20,000. - 

คณะกร ร มการ สร ร ห าแ ละกําหนด ค่าตอบแทน  (เ บี ย้
ประชุม/ครัง้) 

 

- ประธานกรรมการ 25,000. - 
- กรรมการ 20,000. - 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล (เบีย้ประชุม/ครัง้)  
- ประธานกรรมการ 25,000. - 
- กรรมการ 20,000. - 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เบีย้ประชุม/ครัง้)  
- ประธานกรรมการ 25,000. - 
- กรรมการ 20,000. - 

**เงนิโบนัสประจาํปี   
สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2562  ที่จะจ่ายในปี 2563 

 

- ประธานกรรมการ 700,000.- 
- กรรมการ คนละ 500,000 บาท 

สทิธ ิประโยชน์อ ื่นใดไม่มี ไม่มี 
             หมายเหตุ :  **เงินโบนัสประจําปี  จ่ายเท่ากับปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ จ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นเงินสดให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 8 

ทา่น ตามรายละเอียดดงันี ้

กรรมการ  ปี 2563 ปี 2562 

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง 710,000 545,000 

2. ดร.โยธิน   อนาวิล 575,000 430,000 

3. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม 682,500 365,000 

4. นายกมัพล  ตติยกวี * 390,000 635,000 

5. นางนงนชุ    ดาวาสวุรรณ 675,000 585,000 

6. นายชชูาติ   เพ็ชรอําไพ 525,000 430,000 

7. นางดาวนภา   เพชรอําไพ 425,000 290,000 

8. ดร. ศกึษิต   เพชรอําไพ 465,000 310,000 

9. นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์ ** 245,000 - 

  * นายกัมพล  ตติยกวี   ลาออกระหว่างปี (เน่ืองจากครบวาระ) 

** นายสุชาติ   ศุภพยัคฆ์   กรรมการเข้าใหม่ระหว่างปี (แทนนายกัมพล  ตติยกวี) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
การจ่ายค่าตอบแทนผู้ บริหารของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ตอบแทนความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามกลยทุธ์ ของบริษัทฯ โดยคา่ตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผนัตรงกบัผลสมัฤทธ์ิของคณะ

ผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบติังาน นัน้อยูบ่นพืน้ฐานของตวัชีว้ดัความสําเร็จในการดําเนินงานด้าน

ตา่งๆ 

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (จํานวน 13 ท่าน) เป็นจํานวน 47.98 ล้านบาท 

(ปี 2562: 46.10 ล้านบาท) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าว รวมถึงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง โบนสั เบีย้

เลีย้ง เงินสมทบเข้า กองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
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ผู้บริหาร  ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบริหาร 13 ทา่น (ล้านบาท) 47.98 46.10 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีเป็นสตรีเฉล่ีย 

(ล้านบาท) 

1.78 1.24 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการท่ีเป็นบรุุษเฉล่ีย 

(ล้านบาท) 

2.91 2.35 

 

8.6 การถือหุ้นของผู้บริหาร  
บริษัทฯ มิได้มีการกําหนดการถือหุ้นของผู้บริหารบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รายงานการเปล่ียนแปลง

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และเปิดเผยในรายงานประจําปีแล้ว  

8.7 การพัฒนากรรมการ  และผู้บริหาร  
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ  
บุคคลท่ีได้รับเลือกมาทําหน้าท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเบือ้งต้นกับ

ประธานคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเนือ้หาการปฐมนิเทศประกอบด้วย รายละเอียดท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร  โครงสร้างองค์กร นโยบายต่างๆ และระบบการ

ควบคุมภายใน  รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อนหลงัอย่างน้อย 1 ปี 

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีซึง่จดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ นโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีสําคญัของบริษัทฯ รวมทัง้หลกัสตูรอบรมกรรมการ และข้อมลู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

การพัฒนาความรู้ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสมัมนาเพ่ือพฒันาความรู้ท่ี

เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ท่ีจดัโดยสมาคมเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบนัชัน้นําอ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึง

กิจกรรมการจดัอบรม และสมัมนาภายในบริษัทฯด้วย  

กรรมการของบริษัทมีทัง้สิน้ 8 ทา่น  ท่ีได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการแล้ว ดงันี ้
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ชื่อกรรมการ  หลักสูตรท ี่เข้าอบรมกับ IOD 

พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง � หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  82/2010 

� หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders   

       (RCL 5/2016) 

ดร.โยธิน อนาวิล � หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  

60/2006 

� หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  

101/2008  

� หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี  24/2008 

� หลกัสตูร Charter Director Class (CDC) รุ่นท่ี  3/2008 

� หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC)  รุ่นท่ี  

7/2008 

� หลกัสตูร Financial Statements Demystified for Directors 

(FDD)    รุ่นท่ี  1/2009 

นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม � หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 157/2012 

� หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)              

รุ่นท่ี 13/2013 

� หลกัสตูร Role of Nomination and Governance Committee 

(RNG)  รุ่นท่ี   7/2015 

นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์ � หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 72/2007 

� หลกัสตูร   Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 14/2007 

� หลกัสตูร  Director Diploma Examination  รุ่น  20/2007 

นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ � หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  

       รุ่นท่ี  SET/2012 
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ชื่อกรรมการ  หลักสูตรท ี่เข้าอบรมกับ IOD 

� หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders    

(RCL 5/2016) 

นางดาวนภา เพชรอําไพ � หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  

SET/2012 

นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ � หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี  

137/2017 

� หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุ่นท่ี  

26/2017 

� หลกัสตูร  Risk Management  Program for Corporate Leasers  

(RCL)  รุ่นท่ี  13/2018 

ดร.ศกึษิต เพชรอําไพ � หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  

277/2019  

� หลกัสตูร Corporate Governance  for Capital Market  

Intermediaries  (CGI)  รุ่นท่ี  22/2019 

 

  บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัในการพฒันาความรู้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุ

ฝ่ายงาน  โดยกําหนดให้มีแผนงานการจดัฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในหลกัสตูรด้านต่างๆ  

ท่ีสอดคล้องกบัแต่ละฝ่ายงานอย่างสม่ําเสมอ ทัง้การจดัอบรมภายในบริษัทฯ  และการสง่ไปอบรมนอก

สถานท่ี 

 

8.8 คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจํานวน 13 ทา่นประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหาร  ตาํแหน่ง 
1.นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

2.นางดาวนภา เพชรอําไพ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ 

3.นายสรุพงษ์ เพช็รอําไพ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
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คณะกรรมการบริหาร  ตาํแหน่ง 

4.นายปริทศัน์ เพชรอําไพ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการ 

5.นายสรัุตน์ ฉายาวรเดช กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

6.นางสาวดวงแข สงนุ้ย กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

7.นางสาววิมลรัตน์ หนจูลุ กรรมการบริหาร/ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

8.นายสมเกียรติ รัศมี กรรมการบริหาร/ผู้จดัการฝ่ายกิจการสาขา 

9.นายอํานาจ เนียมสี กรรมการบริหาร/ผู้จดัการฝ่ายหนีส้นิ 

10.นายบญัญติั นิลศิริ กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกิจการสาขา 

11.นายนิยม รอดน้อย กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกิจการสาขา 

12.นายประดิษฐ์ ทองคํา กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกิจการสาขา 

13.นายสงกรานต์ เอ่ียมกาย กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายกิจการสาขา 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) : นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช 

ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี : นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล 
เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้แต่งตัง้นางสาวมลฑล อ่อนแผน ดํารงตําแหน่ง เลขานกุารบริษัทฯ 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไข

โดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2551 ทัง้นีห้น้าท่ีความรับผิดชอบของ 

เลขานกุารบริษัทฯ มีดงันี ้

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

หน้าท่ี 

1) ดแูลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

สม่ําเสมอ  

2) รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้ดูแล

ประสานงาน ให้มีการปฏิบติัตามมติของท่ีประชมุ  

3) ดูแลให้การเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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4) สนบัสนนุให้การบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นไปตามหลกัการกํากบักิจการท่ีดี 

5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด 

6) จดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา  89/14  ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ  นับจากตัง้แต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับ

รายงาน 

7) จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

� ทะเบียนกรรมการ 

� หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  

� หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

� รายงานประจําปีของบริษัทฯ  

� รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร  

ความรับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ด้วยความระมดัระวงั  และความ

ซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

มติคณะกรรมการ  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเก่ียวกบักรรมการบริษัท  

มาตรา 89/23  แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551   

ในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทฯ พ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯแตง่ตัง้เลขานกุารคนใหม ่ภายใน 90 วนั นบัตัง้แตเ่ลขานกุารคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่

อาจปฏิบัติหน้าท่ี  และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทปฏิบัติ

หน้าท่ีแทนในช่วงเวลาดงักลา่ว  

เลขานกุารบริษัทฯ ได้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจดัเก็บรายงานการ

ประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการ

ประชมุลว่งหน้าก่อนการรับรอง  อยา่งน้อย  7  วนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญักบั การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เลขานกุารบริษัท

ฯ ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีสําคญั ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ได้แก่ 

� หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 50/2013  

� หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 26/2013  

� หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 43/2018 

� หลกัสตูร  ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 รุ่นท่ี 4/2020 
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จาํนวนพนักงาน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนกังานรวมทัง้สิน้จํานวน 10,315 คน (ไม่นบั

รวมผู้บริหารจํานวน 13 คน) โดยแบง่ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

 

สายงาน  จาํนวนพนักงาน  (คน) 

สาํนักงานใหญ่ สาขา รวม 

1.ฝ่ายกิจการสาขา 12 263 275 

2.ฝ่ายวิเคราะห์สนิเช่ือ - 8,527 8,527 

3.ฝ่ายเร่งรัดหนีส้นิ 3 206 209 

4.ฝ่ายบญัชี 24 745 769 

5.ฝ่ายการเงิน 14 111 125 

6.ฝ่ายไอที 20 - 20 

7.ฝ่ายกฎหมาย 4 - 4 

8.ฝ่ายธุรการ 29 - 29 

9.ฝ่ายบคุคล 8 - 8 

10.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 66 - 66 

11.ฝ่ายจดัซือ้ 7 - 7 

12.ฝ่ายเลขา 3 - 3 

13.ศนูย์ประมลูรถ - 18 18 

14.แมบ้่าน 3 252 255 

รวม 193 10,122 10,315 
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ผู้ควบคุมดูแลบัญชี เลขานุการ  และ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ผู้ควบคมุดแูลบญัชี ช่ือ นางสาว วิมลรัตน์ หนจูลุ 

เลขานกุาร  ช่ือ นางสาว มลฑล ออ่นแผน 

หวังานตรวจสอบภายใน ช่ือ นายเฉลมิ อินหอม 

ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผู้ควบคมุบญัชี เลขนกุาร และ หวัหน้างานตรวจภายใน ได้

ในเอกสารแนบท่ี 3 
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9. การกาํกับดแูลกิจการ  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ต่อการดําเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ด้วยการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้

ถือหุ้นและคณุค่าร่วมให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัตามแนวทาง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ พ่ือให้มีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี   (Good Corporate Governance)   โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายกํากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ สําหรับกรรมการผู้บริหาร 

และพนกังาน เพ่ือให้ทกุคนนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น ซึง่ได้มีประกาศและส่ือสาร

ให้พนกังานได้รับทราบ รวมทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.muangthaicap.com) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้

พนกังานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยการยึดมัน่ต่อความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกับหลกั

กฎระเบียบข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดย

กําหนดแนวทางเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังาน และปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี ้

� กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มุ่งมัน่ท่ีจะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังาน ไปปฏิบติัในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสร้าง

คณุคา่ให้แก่บริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน 

� กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริต

โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัทฯ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

� กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน จะยดึมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่าง

เท่าเทียมพร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ 

� กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ยึดมัน่และปฏิบติัตามคู่มือการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และ

ไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เคารพตอ่กฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

� ดําเนินการให้มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รวมถึงการมีระบบ

บญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ 

� ดําเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ให้มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีการกําหนดอํานาจ หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะคณะและผู้บริหารอยา่งชดัเจน 

� ปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม สร้างจิตสํานกึอนัดีงาม ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุง่มัน่ในการ

พฒันาและยกระดบัขีดความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

� ดําเนินการโดยคํานงึถงึความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 

� ตระหนกัและเคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของผู้ ถือหุ้น ปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

� มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีท่ีสดุอยูเ่สมอ 
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� ดําเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้และทนัเวลา ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัทฯ 

� ดําเนินการให้มีการจดัการภาษีให้มีประสิทธิภาพสงูสดุโดยยึดหลกัธรรมมาภิบาลท่ีดี การจดัการความเส่ียงด้าน

ภาษีท่ีดี และการเปิดเผยเพ่ือความโปร่งใส 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกํากบัดแูลจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน

ระดบั 5 ดาว เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั และได้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูลกิจการครอบคลมุ

เนือ้หาทัง้ 5 หมวด ซึง่เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในสว่น “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” ดงัตอ่ไปนี ้ 

หมวดที่ 1 สทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น  (The Rights of Shareholders)  
1. การปกป้องและคุ้มครองสทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น   

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทํา

การใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิหรือจํากดั โอกาสในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ โดยบริษัท

ฯ จดัให้มีช่องทางการส่ือสารตอ่นกัลงทนุเพิ่มขึน้ผ่านฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ซึง่มีทีมงานและ

พนักงานประจํา และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “นักลงทุนสมัพนัธ์” ซึ่งจะมีข้อมลูปัจจุบนั และ

ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถงึการใช้สทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

2. การจัดประชุมผู้ถ ือห ุ้น   
2.1 การประชุมผู้ถ ือห ุ้น  

ในปี 2563 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  Covid-19 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

จ่ายปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี  7  พฤษภาคม  2563  แทนมติการจ่ายปันผลประจําปี ซึ่งใช้มติจาก

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีมีการลา่ช้าจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามเม่ือสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสในประเทศเร่ิม

คล่ีคลาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 17 

สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ป่ินเกล้า 2 (ชัน้ 9) โรงแรมรอยลั ซิตี ้เลขท่ี 800 ถนน

บรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการปฏิบติัให้สอดคล้อง กบัหลกัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้

ถือหุ้ น  (AGM Checklist) และมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

� บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นรายบุคคล สามารถนําเสนอเร่ืองหรือวาระพิจารณาเพ่ือเข้าบรรจุ 

เป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการเป็นรายบุคคล เป็นการล่วงหน้า 3 เดือน  คือตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม โดย

เผยแพร่หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน วิธีการดําเนินการ และเอกสารในการใช้สิทธิดงักล่าวบนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯhttp://investor.muangthaicap.com/th/document/shareholders-meeting อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดใช้สิทธิดงักลา่ว ดงัท่ีได้แจ้งผลให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น 
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� บริษัทฯ จดัทําและจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเอกสารบอกกลา่วนดัประชมุ เพ่ือให้

ผู้ ถือหุ้นรับทราบข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ขัน้ตอนการปฏิบติัในการลงทะเบียน 

และเอกสารท่ีต้องนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง

กับเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับรายงาน

ประจําปีให้ทกุคนได้ทราบเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้า

ไมน้่อยกวา่ 30 วนั และจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณีย์ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นพร้อมรายงานประจําปี

ในรูปแบบ QR Code ลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

� บริษัทฯ ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนัลว่งหน้ามากกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ 

� บริษัทฯ มิได้มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ เปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญในหนังสือบอกกล่าวนัด 

ประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

� บริษัทฯ จดัทําหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และมีคําอธิบายขัน้ตอน ใน

การมอบฉนัทะ และเอกสารท่ีต้องใช้อย่างชดัเจน แนบไปกบัหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ สําหรับใช้

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยบริษัทฯ จัดหาและติด

อากรแสตมป์ให้ ทัง้ยังเสนอช่ือประธานคณะกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

พิจารณาเลือกเป็นผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 

� เพ่ือให้การประชุมดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้ใน

กระบวนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ กระบวนการนบัคะแนนเสียง และกระบวนการแสดงผลการ

ลงคะแนนเสียง ให้เกิดความรวดเร็วและแมน่ยํา ซึง่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน

เสียง ก่อนเวลาประชมุได้ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง  

� คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อยทกุชุด และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ระดบัสงู ผู้สอบบญัชี และผู้แทนจากบริษัท ลอว์ ชายน่ิง จํากดั ซึง่เป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายและทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ตรวจการ (Inspector)   เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยมี

ผู้แทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาสมคัรตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมสงัเกตการณ์

เพ่ือให้การประชมุดําเนินการอยา่งถกูต้อง และโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

� ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้ คุณศักด์ิชัย วิรุฬห์ชีว ซึ่งเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีบริษัทฯ 

แต่งตัง้ให้แจ้งจํานวนและสดัส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะให้ท่ี

ประชมุทราบ รวมถึงชีแ้จงหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และการนบั

คะแนนเสียง รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และตัง้คําถามในวาระต่างๆ 

อยา่งเป็นอิสระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย งดออกเสียง และจํานวนบตัรเสีย ในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ  

� เน่ืองจากบริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามญั ซึง่ 1 หุ้น มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง และ

ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยหากผู้ ถือหุ้นคนใดท่ี
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สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดซึง่ท่ีประชมุจะได้ลงมติผู้ ถือหุ้น บคุคลดงักลา่วจะไมมี่สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้คณะกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้ ได้รับ

การเสนอช่ือ และเป็นผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียงจะสามารถลงคะแนนได้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
2.2 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

� สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้

ระบขุ้อมลูประวติัโดยย่อของผู้ ท่ีถกูเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งหรือกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา

ของ ผู้ ถือหุ้นด้วย ทัง้นีก่้อนเร่ิมการพิจารณาวาระเลือกตัง้กรรมการ กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือได้

ออกจากห้องประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงอย่างเป็น

อิสระและโปร่งใส ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 นี ้นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์ ได้รับการ

เสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการ

ประชมุวาระดงักลา่ว 
2.3 การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

� สําหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ ได้มีการระบจํุานวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการ 

แตล่ะตําแหน่งได้รับ ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑ์ การพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน 

� สําหรับวาระแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี มีการแจ้งช่ือผู้สอบบัญชีบริษัทท่ีสงักัด 

ประวัติการทํางานโดยย่อ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และจํานวนปีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และเหตุผลในการเสนอแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง หรือการกลบัมาดํารง

ตําแหน่ง อตัราคา่สอบบญัชี และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจาณาของผู้ ถือ

หุ้น 
2.4 การจ่ายเงนิปันผล 

� สําหรับวาระจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผล 

และ จํานวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่าย ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลในอดีต และวนัจ่ายเงินปันผล ซึ่ง

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้น ต้องได้รับเงินปันผลภายใน 30 วนั หลงัจากท่ีมีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ในท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8  เมษายน  2563  พร้อมเหตุผลและข้อมลูประกอบการ

พิจารณา ทัง้นีต้ามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

� บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบนัทึกภาพ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมและ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ น และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมการ

ประชมุย้อนหลงัได้เพ่ือความโปร่งใส 
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� บริษัทฯ ได้จดัให้มีการจดัทําผลสรุปผลการลงมติในท่ีประชุม พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระ 

ให้ผู้ ถือหุ้นและประชาชนทัว่ไปรับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยใน วันท่ี  17 สิงหาคม 2563 วันเดียวกันหลังจากเสร็จสิน้การประชุม และ

เผยแพร่ลงบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในวนัถดัไป 

� บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานบันทึกการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ครอบคลมุรายละเอียดสําคญัเร่ืองต่างๆ อาทิ ประเด็นคําถาม-คําตอบท่ีผู้ ถือหุ้น

ซกัถามในแต่ละวาระ มติท่ีประชมุ พร้อมคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ

จํานวนบตัรเสีย เป็นต้น ทัง้นีร้ายงานบนัทึกการประชุมได้ถกูเผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นและประชาชน

ทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่ลงบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 
2.5 การสื่อสารระหว่างกันของผู้ถ ือห ุ้น  

� บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกตามสมควรให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้ใช้สิทธิ โดยจดัประชมุในวนัทํา

การ ณ โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ใกล้สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถ

เดินทางมาร่วมประชมุได้อย่างสะดวก และมิได้กีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั และสอดคล้องกบันโยบาย Social Distancing เพ่ือปอ้งกนัผู้

ถือหุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 โดยจัดให้มีอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ทําความ

สะอาดมือ มีการตรวจวดัอณุหภูมิของผู้ เข้าร่วมงานทกุคน  และจดัให้ท่ีนัง่มีระยะห่างระหว่าง

กนัตามแนวทางปฎิบติัของกระทรวงสาธารณสขุ  

� บริษัทฯ จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ประสานงาน การให้ข้อมลูและตอบคําถามกบั

ผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) 

� บริษัทฯ กําหนดนโยบาย จรรยาบรรณและบทลงโทษว่าด้วยการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้

ขายหลกั ทรัพย์ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ โดยกําหนดให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ห้ามซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีจะมีการ

เปิดเผยข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั หรือในช่วงเวลาท่ีกําหนด (Blackout period) ซึ่งบริษัทฯ ได้

กําหนดไว้ เป็นระยะเวลา 45 วนั  

� ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์

โดยใช้ข้อมลูภายใน หรือซือ้ขายในช่วงเวลา Blackout period 

� รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 
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ลาํดั
บ 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2563 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2562 

จาํนวนหุ้น
ท ี่

เปลี่ยนแป
ลง 

เพ ิ่มข ึน้ /
(ลดลง) 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
ฯ  

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธาน

คณะกรรมการ/

ประธาน

คณะกรรมการสรร

หาและกําหนด

คา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ 

500,000 500,000 - 0.024 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

2. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ /

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการบรรษัทภิ

บาล/กรรมการ

อิสระ 

800,000 800,000 - 0.038 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

3. นางนงนชุ ดาวาสวุรรณ กรรมการ/

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง/

กรรมการอิสระ 

- - - - 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 
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ลาํดั
บ 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2563 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2562 

จาํนวนหุ้น
ท ี่

เปลี่ยนแป
ลง 

เพ ิ่มข ึน้ /
(ลดลง) 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
ฯ  

4. นายกมัพล ตติยกวี 

(หมดวาระระหวา่งปี) 

ประธาน

คณะกรรมการ

ความเส่ียง/

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

 

300,000 200,000 100,000 0.014 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

5. ดร.โยธิน อนาวิล กรรมการ/ประธาน

กรรมการบรรษัทภิ

บาล/กรรมการสรร

หาและกําหนด

คา่ตอบแทน/

กรรมการอิสระ 

260,000 200,000 60,000 0.012 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

6. นายสชุาติ ศภุพยคัฆ์ 

(เข้ารับตําแหน่งระหวา่งปี) 

กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง/

กรรมการ

ตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

-    

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 
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ลาํดั
บ 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2563 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2562 

จาํนวนหุ้น
ท ี่

เปลี่ยนแป
ลง 

เพ ิ่มข ึน้ /
(ลดลง) 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
ฯ  

7.* นายชชูาติ เพ็ชรอําไพ กรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

710,056,400 710,056,400 - 33.493 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

8.* นางดาวนภา เพชรอําไพ กรรมการ/

กรรมการผู้จดัการ 

720,000,000 720,000,000 - 33.962 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - - 

9. ดร.ศกึษิต  เพชรอําไพ กรรมการ/ 

กรรมการบรรษัท 

ภิบาล/กรรมการ 

สรรหาและ

กําหนด 

คา่ตอบแทน 

902,100 902,000 100 0.043 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

10. นายสรุพงษ์ เพช็รอําไพ รองกรรมการ

ผู้จดัการ (อาวโุส) 

925,100 945,000 (19,900) 0.044 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

11. นายปริทศัน์  เพชรอําไพ รองกรรมการ

ผู้จดัการ 

2,690,500 2,520,500 170,000 0.127 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  50,000 - - 0.002 
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ลาํดั
บ 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2563 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2562 

จาํนวนหุ้น
ท ี่

เปลี่ยนแป
ลง 

เพ ิ่มข ึน้ /
(ลดลง) 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
ฯ  

12. นางดวงแข  สงนุ้ย ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

1,145,000 1,145,000 - 0.054 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

13. นายสรัุตน์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

- - - - 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

14. นางสาววิมลรัตน์ หนจูลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 504,000 504,000 - 0.024 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ   -   

15. นายสมเกียรติ รัศมี ผู้จดัการฝ่าย

กิจการสาขา 

219,000 219,000 - 0.010 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

16. นายอํานาจ เนียมสี ผู้จดัการฝ่าย

หนีส้นิ 

400,000 419,300 (19,300) 0.019 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

17. นายบญัญติั นิลศิริ ผู้ช่วยผู้จดัการ 

ฝ่ายกิจการสาขา 

151,000 200,000 (49,000) 0.007 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 

18. นายนิยม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จดัการ 

ฝ่ายกิจการสาขา 

438,000 438,000 - 0.021 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - - - 
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ลาํดั
บ 

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2563 

จาํนวนหุ้น 
ณ วันท ี่ 
31 ธันวาคม 
2562 

จาํนวนหุ้น
ท ี่

เปลี่ยนแป
ลง 

เพ ิ่มข ึน้ /
(ลดลง) 

สัดส่ว
นการ
ถือหุ้น
ใน

บริษัท
ฯ  

19. นายประดิษฐ ทองคํา ผู้ช่วยผู้จดัการ 

ฝ่ายกิจการสาขา 

200,000 200,000 - 0.009 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 

20. นายสงกรานต์ เอ่ียมกาย ผู้ช่วยผู้จดัการ 

ฝ่ายกิจการสาขา 

17,900 30,000 (12,100) 0.001 

คูส่มรส และบตุรยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  37,000 37,000 - 0.002 

หมายเหตุ: * นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ และนางดาวนภา เพชรอําไพ เป็นคู่สมรสกัน  

2. การป้องกันการทาํรายการที่อาจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest) 

� บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล

ต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควร

หลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือมี

ส่วนได้เสีย  หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณามีหน้าท่ีต้องแจ้งให้บริษัทฯ  ทราบ  ถึง

ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว โดยบุคคลดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมใน

การตดัสนิใจใดๆ ในธุรกรรมดงักลา่ว 

� บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง

หลกัทรัพย์ ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

2562 (แบบ 56-2) 

� ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันขัดต่อนโยบายการ

ปอ้งกนัการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. การทาํรายการระหว่างกันของบริษัทฯ  กับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Related Party Transactions) 

� ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เก่ียวโยงกนัอยา่ง

รอบคอบ วา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัได้กระทําอยา่งยติุธรรม เง่ือนไขตา่งๆ ของรายการระหว่างกนั
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เป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงกัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป  เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติในธุรกิจทัว่ไป 

(Fair and at Arm’s Length Basis) และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ใน

เร่ืองการกําหนดราคา (Transfer Pricing Policy) และเง่ือนไขต่างๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งด้านผลประโยชน์เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการและผู้บริหารท่ีมี

สว่นได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีตนเก่ียวข้อง   

� บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2562 (แบบ 56-2) 

� ในปี  2563  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้

ในระหว่างปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมกบังบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําปี 
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  

� บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเอง และ

บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย เม่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงู และรายงานทกุครัง้เม่ือมี

การเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้ มีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจําทุกสิน้ปี ทัง้นี ้   เลขานุการ

บริษัทฯ จะต้องจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ .ศ .2535 และ  เ พ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

� บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้

รับทราบ เก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 1 วนั ลว่งหน้าก่อนทําการซือ้ขาย 

� ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด จะไม่ร่วมพิจารณาและ

ไมมี่สทิธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ โดยให้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุด้วย 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ตระหนกัวา่ผู้ มีสว่นได้เสียในผลประโยชน์ของบริษัทฯ ควรได้รับการดแูลจากบริษัทฯ ตามสทิธิท่ี

กําหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงท่ีทําร่วมกนัโดยคํานึงถึงความสมัพนัธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่าง

กนั เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ดงันัน้บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อการ

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ทัง้ผู้ มีส่วน ได้เสียท่ีเป็นผู้ ท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ท่ีได้รับผลกระทบโดยอ้อม ซึง่นบัตัง้แตปี่ 2561 
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เป็นต้นมา บริษัทฯ จัดกลุ่ม ผู้ มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่ม

หน่วยงานกํากับดูแลมาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากธุรกิจเกือบทัง้หมดของบริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบจากกฎหมายและการกํากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีหน้าท่ี

ต้องรายงานตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหน่วยงานกํากบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ ประเด็นผลกระทบ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารต่อกลุ่มผู้ มีส่วนได้

เสียอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละปี อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม และความเส่ียง

ท่ี เปล่ียนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะทําการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ บทบาท

ของผู้ มีสว่นได้เสียในคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 
นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอพนักงาน  ผู้บริหาร  และคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการทกุคนในบริษัทฯ ซึง่

จะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต คณะกรรมการจึง

กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนษุยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการ

คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา โดยเคารพต่อหลกัสิทธิ มนุษยชนทุกระดบั และมุ่งมั่นป้องกันการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน 

สง่เสริมสิทธิมนษุยชน หลีกเล่ียงการกระทําท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงั

ตระหนักถึงความสําคญัในด้านแรงงานโดยปฏิบติัต่อพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการตาม

กฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายแจ้งเร่ืองร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองพนักงานซึ่งเป็นผู้
ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยกระบวนการแจ้งเร่ืองร้องเรียนจะดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเป็น
อิสระ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการดําเนินการ
สืบสวนเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในนโยบายการแจ้งเร่ืองร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ของ
บ ริ ษัทฯ   พนักงานสามารถแ จ้ง เ ร่ือง ร้อง เ รี ยนผ่ าน ช่องทางจดหมายอิ เล็กทรอ นิก ส์  
(whistleblower@muangthaicap.com)  และทางจดหมาย  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด 
(มหาชน) เลขท่ี  332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 
หรือเบอร์โทรศพัท์ 02-483-8888 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการประเมินผลงานและการกําหนดผลตอบแทนต่อ

พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานระยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตลอดจนให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบติังาน

เผ่ือผลกัดนัการดําเนินงานของบริษัทฯ ไปยงัทิศทางท่ีคณะกรรมการวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถงึการกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานอีกด้วย  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังกําหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ ซึง่มีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุคนในองค์กรถือ

ปฏิบติัและมีการติดตามผลอย่างสม่ําเสมอ ดงันัน้ คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีหน้าท่ีรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทุกครัง้ท่ีมีการซือ้ขายหลักทรัพย์ และในการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการจะต้อง

รายงานสรุปการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการให้ท่ีประชมุรับทราบทกุครัง้ 

 

นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอลูกค้า 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่บนความซ่ือสตัย์  ยุติธรรม  ให้ข้อมลูท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า  และทําการ

แข่งขนัเสรีตามกลไกของตลาด  โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้าเป็น

สําคัญ  มีแนวทางดําเนินธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้สโลแกน 

“บริการใกล้ชิด ดจุญาติมิตรท่ีรู้ใจ”  มีความรับผิดชอบต่อลกูค้า และดแูลรักษาความลบัของลกูค้า  

รวมถึงการคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือความสะดวก รวดเร็วใจการบริการต่อลกูค้า  โดยได้กําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลกูค้าซึ่งมุ่งเน้นเร่ืองความรับผิดชอบต่อลกูค้า ครอบคลมุทัง้ด้าน

ความต้องการของลกูค้า ความพงึพอใจของลกูค้า และสทิธิอนัพงึมีของลกูค้า ดงันี ้

� บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้าอย่างถ่ีถ้วน โดยมุ่งเน้น

ให้ลกูค้าไมก่่อหนีเ้กินตวั และมีเงินเหลือสทุธิเพียงพอตอ่การดํารงชีพ 

� บริษัทฯ พฒันาออกแบบและนําเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ลกูค้า โดยคํานงึถงึความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว  

� บริษัทฯ ดําเนินการสง่เสริมการตลาดอยา่งเหมาะสม และไมก่ระตุ้นการก่อหนีท่ี้ไมจํ่าเป็น  

� บริษัทฯ เช่ือว่าการรับฟังความต้องการ และความพึงพอใจของลกูค้าเป็นบนัไดสําคญั ใน

การพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ทัง้นี ้เป้าหมายของการปรับปรุงผลิตภณัฑ์สินเช่ือ และ

บริการให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริงของลกูค้า จึงพฒันาช่องทางการส่ือสารกับ

ลกูค้าให้ลกูค้าสามารถติ ชม ร้องเรียน การให้บริการผ่าน ช่องทางอ่ืนๆ อาทิ สายด่วน อีเมล 

ส่ือสังคมออนไลน์ ทั ้แอปพลิเคชัน ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower Channel) 

รวมถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) เช่น บริการ AI 

Chatbot ใน Facebook Messenger 

� บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิอนัพึงมีของลกูค้า และมีนโยบายท่ีจะไม่

ปฏิบติัการใดๆ อนัจะละเมิดสิทธิอนัพึงมีของลกูค้า อาทิ สิทธิในการตดัสินใจด้านการเงินท่ี
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เหมาะสม หมายความถึงสิทธิ ท่ีลกูค้าจะสามารถตดัสินใจขอสินเช่ือในจํานวนท่ีลกูค้าพึง

พอใจ 

� บริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิในข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการ

ปกป้องข้อมลูส่วนบุคคล และความมัน่คงของระบบสารสนเทศดงัเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์

ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของทัง้ลกูค้า พนกังาน และ

คูค้่าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีประกาศใช้แล้วอีกด้วย 
นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้น /นักลงทุน /เจ้าหนี ้

� บริษัทฯ ให้ความเคารพแก่สิทธิของผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนีทุ้กรายอย่างเสมอภาค 

โดยบริษัทฯ ให้ความ สําคญัอย่างย่ิงต่อการเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงิน และข้อมลูทัว่ไป

อย่างถกูต้อง เพียงพอ โปร่งใส และ ทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และเจ้าหนีส้ามารถ

ตดัสินใจ และมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตนอย่างเต็มท่ี ทัง้นี ้บริษัทฯ 

จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลผ่านทางช่องทางนักลงทุนสมัพันธ์ ส่ือต่างๆ และ

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจัดตัง้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือรับผิดชอบในการ ส่ือสาร 

ตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ เจ้าหนี ้และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ  

� บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไข สญัญา และข้อผูกพันท่ีตกลงกันไว้กับเจ้าหนี ้

อยา่งเคร่งครัด 

� บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการผิดนดัชําระหนี ้ โดยบริษัทฯ จ่ายเงิน

ให้กบัเจ้าหนีต้รงตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีได้ตกลงไว้ลว่งหน้า 
นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือคู่ ค้า 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการคดัเลือกคู่ค้าท่ีเหมาะสม โดยต้องมัน่ใจว่ากระบวนการ

คดัเลือกและ การปฏิบติัต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสําคญักบั

การมีคู่ค้าท่ีมีช่ือเสียง ท่ีดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนด

ได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) 

และกําหนดให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบและความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ สิ่งแวดล้อม

ของคู่ค้าในการประเมินคู่ค้ารายสําคญัของบริษัทฯ อาทิ การจดัการด้านบรรษัทภิบาล ความเส่ียง

ในการละเมิดกฎหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 

นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอคู่แข่ง 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยการดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม 

จรรยาบรรณ สํานึกรับผิดชอบในกรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไมบ่อ่นทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั ไมแ่สวงหาความลบัอย่างไม่

สจุริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กล่าวหาในทางร้าย และไม่กระทําการอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือ
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ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งโดยมิชอบ รวมถึงสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอัน

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค มิใช่เป็นการผกูขาดสว่นแบง่การตลาด 

นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็น “ผู้ ให้บริการสินเช่ือ ไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ” ซึ่งครอบคลมุ

การพฒันา ความยัง่ยืนทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ  สงัคม  และสิง่แวดล้อม  

มิตเิศรษฐกจิ: บริษัทฯ กําหนดเปา้หมายหลกัของการพฒันาความยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ คือ

การพฒันาการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ และลดความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นในหลกัปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้รูปผลิตภณัฑ์สินเช่ือ อตัรา

ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม มาตรฐานการให้บริการ และดชันีชีว้ดัผลงานของบริษัทฯ และ

โครงการเพ่ือสงัคมในการลงทนุเพ่ือสงัคม (Community Investment) 

มิต ิสังคม : บริษัทฯ กําหนดกลยุทธ์พัฒนาความยั่งยืนด้านสงัคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเร่ิมจากการ

พฒันาผู้ มีส่วนได้เสียโดยตรง คือบุคลากร และลกูค้าของบริษัทฯ ผ่านนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัทฯ และชมุชนท่ีสาขาของบริษัทฯ ตัง้อยู่ ผ่านโครงการเพ่ือสงัคม (CSR) ต่างๆ ของ

บริษัทฯ 

มิตสิ ิ่งแวดล้อม: แม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่เป็นธุรกิจการให้บริการทางการเงิน ไม่ได้สง่ผล

กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทฯ   ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการดํารงอยู่ของ

บริษัทฯ  ไม่ไ ด้ส่งผลกระทบใดๆ  ต่อสิ่งแวดล้อม  เ น่ืองจากบริษัทฯ  ยังคงมีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้พลังงานเชือ้เพลิงและพลังงานไฟฟ้า และอ่ืนๆ บริษัทฯ จึง

กําหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอหน่วยงานกาํกับ 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล และใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้ใบอนญุาต รวมถึงการให้บริการลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการรายงาน
ข้อมลูตอ่หน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้องให้ถกูต้อง โปร่งใส และทนัเหตกุารณ์ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
ปัจจุบนั เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) 125,080 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทําให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ถกูนําเข้ามา

คํานวณในดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดชันี MSCI Thailand และ ดชันี FTSE Mid 

Cap อีกด้วย ซึง่การท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ถกูนําเข้ามาคํานวณในดชันีเหลา่นี ้ทําให้บริษัทฯ ได้รับความ

สนใจจากนกัลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศมากย่ิงขึน้ บริษัทฯ จงึให้ความสําคญัเป็นอยา่งย่ิงต่อการ

เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ตลอดจน
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สาธารณชนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมถงึข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการเปิดเผยอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด 

1. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูสําคญั ผา่นช่องทางท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย สะดวก 

และ มีความน่าเช่ือถือ อาทิ ช่องทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 

เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (www.thaibma.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วน

ของนกัลงทนุสมัพนัธ์ (investor.muangthaicap.com) 

� บริษัทฯ ได้จัดส่งและเปิดเผยรายงานทางการเงิน ซึ่งไม่มีรายการท่ีผู้ สอบบัญชีแสดง

ความเห็นอย่างมี เง่ือนไข คําอธิบายของผู้บริหาร เอกสารนําเสนอแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน ประจําปี (แบบ 56-2) และรายงานความยัง่ยืนต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

� บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัหมายรวมถึงข้อมลูสารสนเทศ 

และข้อมลูบริษัทฯ รวมทัง้พนัธะกิจ วิสยัทศัน์ และค่านิยมของบริษัทฯ ข้อมลูทางการเงิน 

ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ข้อมลูผู้ ถือหุ้น อาทิ รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี และนโยบายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ปฏิทินนกัลงทนุสมัพนัธ์ ข้อมลูและนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล การประชุมผู้ ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ข่าวสาร จากส่ือสิ่งพิมพ์ บท

วิเคราะห์ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย และกลยทุธ์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนในเวบ็ไซต์ของ 

บริษัทฯ ในสว่นของนกัลงทนุสมัพนัธ์ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

� บริษัทฯ เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทน กรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี 

� บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้ นของ กรรมการและผู้ บริหาร โดยกําหนดเป็น

นโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

� การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กําหนดนโยบาย ให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจดัการท่ีมี

หน้าท่ีต้องรายงาน รวมถงึ บคุคลใกล้ชิด (คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) งดการ

ซือ้ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อนการเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้ง

ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซือ้-ขาย ต้องแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบเพ่ือ

ดําเนินการจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ต่อ

สํานกังาน ก.ล.ต. ภายในเวลาท่ีกําหนดต่อไป และมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของกรรมการให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นรายไตรมาส 
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� รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหารเพ่ือป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีการดําเนินการรายงานและ ขออนมุติัตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

� ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่เคยถูกหน่วยงานกํากับดูแลดําเนินการหรือกล่าวโทษเน่ืองจาก

ไม่ได้ประกาศ ข้อมลูจากเหตกุารณ์สําคญัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการเปิดเผย

ข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 

2. หน่วยงานและกจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  
2.1 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนของบริษัทฯ ในเร่ืองของข้อมลูท่ี

ได้รับการเปิดเผย ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถติดต่อโดยตรงเพ่ือสอบถามหรือขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ตาม

ช่องทางตอ่ไปนี ้

 

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี  332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์   แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700  

โทรศพัท์: 02-483-8888  

E-mail: ir@muangthaicap.com 

Website: investor.muangthaicap.com 

2.2 กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  
ในปี 2563 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้กิจกรรมนัก

ลงทุนสัมพันธ์ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) รวมถึงการไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศเพ่ือทํากิจกรรมพบนกัลงทนุได้เช่นปีท่ี

ผ่านมา ดงันัน้ กิจกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ในปีนี ้จึงเน้นการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ และการ

ประชุมนกัลงทนุผ่านระบบ Teleconference ต่างๆ เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ท่ีไม่

ปกติ บริษัทฯ จึงเพิ่มกิจกรรมการประชมุนกัวิเคราะห์โดยจดัให้มีการประชมุภายหลงัการประกาศ

ผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาสผ่านระบบ Teleconference โดยประเด็นท่ีส่ือสารเป็นหลกัในปี

นี ้ได้แก่ ผลการดําเนินงาน และความเส่ียงโดยเฉพาะความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค Covid-19  

 

 

 



 
88 

 

สรุปสถิติกิจกรรมนกัลงทนุในปี 2563 

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  จาํนวน 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity 

Day) (ครัง้) 

4 

การประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (ครัง้) 2 

การประชมุ One-on-One (ครัง้) 13 

การเข้าร่วมการจดัประชมุในประเทศ (คน) 615 

การเข้าร่วมการจดัประชมุในตา่งประเทศ (คน) 0 

การเย่ียมชมสถานประกอบการ/การประมลู (ครัง้) 10 

รวม 644 

 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมี

ส่วนร่วมในการวางแผน และเข้าร่วมพบปะให้ข้อมลูและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ ถือหุ้น นัก

ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าวอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวสามารถเข้าถึงข้อมลู

ของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเหตกุารณ์อย่างเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะข้อมลู

สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิและรายงานตอ่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Responsibilities of the Board of Directors) 
เมืองไทย แคปปิตอล ให้ความสําคญัอย่างย่ิงต่อการกําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือ

ดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้ 

เป็นไปอย่างโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ต่อการตรวจสอบการดําเนินงานให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี ประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง  

 

2. โครงสร้างคณะกรรมการ   
 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทฯ จด

ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

คณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบติั

หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และคํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียเป็นสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดนโยบาย เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจน
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งบประมาณของบริษัทฯ พร้อมทัง้กํากบั ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบติัตามแผนงานให้

เป็นไปตามทิศทางท่ีกําหนดอยา่ง มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  

 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อยทัง้สิน้ 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมี

คณุสมบติัครบถ้วนตามมาตร 68 แหง่พระราชบญัญติับริษัท มหาชน จํากดั พ.ศ.2535 และประกาศ

คณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง  

2.1 การกาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการเพ ื่อบรรษัทภบิาลที่ด ี 

1) ประธานคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ  และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ซึง่ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความอิสระ แบง่แยกหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระทัง้หมด จํานวน 3 ท่าน และมี 

กรรมการตรวจสอบ 2  ท่าน ท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ด้านบญัชีเพียงพอ ท่ีจะสามารถ

ทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีบทบาทและ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ทัง้นีค้ณะกรรมการกําหนดให้มีการติดตามผลการ

ตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุไตรมาส และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีจํานวน  3  ท่าน  ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ  2  ท่าน  และกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหาร จํานวน  1 ท่าน มีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการสรรหากรรมการโดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติองค์ความรู้  และ

ประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องด้วยความโปร่งใส และมั่นใจได้ว่าผู้ ท่ีได้รับการสรรหาจะสามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการตามหลกัความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ท่ีสําคญัสองประการ 

คือ การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสตัย์สจุริต 

(Duty of Loyalty) ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดัให้มีการทํา

และทบทวนตารางบริหารทักษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เป็นประจําทุกปี เพ่ือ

นํามาประกอบการพิจารณาและ ใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการท่ีเหมาะสม 

และสามารถสร้างความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ทัง้ในด้านความรู้ 

ประสบการณ์ ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ และอาย ุซึง่จําเป็นตอ่การบริหารและ

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ  ได้  ทัง้นี  ้นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดย
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ ถือหุ้น

รายบุคคลมีโอกาสเสนอรายช่ือผู้ ท่ีสมควรเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ โดยสามารถส่ง

แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการผ่านทางอีเมลของเลขานกุารบริษัท 

monthon.o@muangthaicap.com หรือสง่ต้นฉบบัมายงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใน

วันท่ี 31 มกราคม ของทุกปี ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พิจารณาคณุสมบติัและความเหมาะสมของผู้สมคัร โดยกําหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือ

ให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการกําหนดก่อน

การประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะบรรจช่ืุอบคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ฯ ในระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน  3  ท่าน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  2  ท่าน  

และกรรมการท่ีเป็นกรรมการบริหาร จํานวน  1 ท่าน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง และประเมินปัจจัยความเส่ียงทัง้ภายนอกและภายในอันมีผลกระทบต่อ

เปา้หมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนัน้ยงัมีหน้าท่ีกําหนดผู้ รับผิดชอบความ

เส่ียงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้มอบหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารทุกคน ให้มีการกําหนดอัตราความเส่ียงท่ีรับได้และจัดให้มีการติดตามการ

บริหารความเส่ียงของฝ่ายต่างๆ เป็นประจําทกุไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ รวมทัง้ให้ความรู้ และปลกูฝังให้การบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กรให้แก่

พนกังานทกุระดบั  

5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจํานวน  3  ท่าน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  2  ท่าน  และ

กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหาร จํานวน  1 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน มีหน้าท่ี

สนับสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกําหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและยั่งยืน รวมถึงการกําหนด

นโยบายเพ่ือพฒันาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมาตรฐานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงนโยบายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้ดีย่ิงขึน้อย่างต่อเน่ืองพร้อมทัง้ปลกูฝังให้เกิด

เป็นวฒันธรรมองค์กร 

6) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารรวมทัง้สิน้ 13 ท่าน  โดยคณะกรรมการ

บริหารจะเป็นผู้ กําหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

2.2 นโยบายความเป็นอสิระและความหลากหลายของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีความพยายามในการธํารงความเป็นอิสระของโครงสร้างบรรษัทภิบาลในองค์กร เพ่ือ

เป็นต้นแบบด้านบรรษัทภิบาลให้แก่บริษัทฯ และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่อย่างสงูสดุให้แก่ผู้ มีส่วนได้
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เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ให้มัน่ใจได้ว่า การบริหารและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่าง

โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนเกินกึ่งนึงของจํานวนคณะกรรมการทัง้ชุด และมีประธาน

คณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

นิยาม และคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ ได้ถูกกําหนดไว้โดยคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งโดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดย
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลกูจ้างพนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดามารดาคู่สมรสพ่ีน้องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริ
หารของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือ
หุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชีซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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7) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ อ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

9) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  และไม่เป็นกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ

บริษัทฯ และคณะกรรมการด้วยนัน้ ได้ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิมนษุยชนด้วยการปฏิบติัต่อ

บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทัง้ความแตกต่างทางกายภาพ 

ทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สถานะทางสงัคม หรือทศันคติด้านการเมือง ดงันัน้ ในคณะกรรมการ จึง

ไม่มีการคดัเลือก หรือการแบ่งแยกตามนโยบายสิทธิมนษุยชน (ตามหมายเหต)ุ  และประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นสตรีในจํานวนท่ีเหมาะสม ดังรายงานการประเมินความเป็นอิสระและความ

หลากหลายของคณะกรรมการตอ่ไปนี ้

รายงานการประเมนิความเป็นอสิระและความหลากหลายของคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการเป็นอิสระ ใช่ 
ประธานกรรมการเป็นคนละบคุคลกบัประธานกรรมการบริหาร ใช่  
จํานวนกรรมการอิสระ 5 คน (ร้อยละ 62.5) 
จํานวนกรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการบริหาร 6 คน (ร้อยละ 75.0) 
จํานวนกรรมการท่ีเป็นสตรี 3 คน (ร้อยละ 37.5) 

หมายเหตุ: นโยบายสิทธิมนุษยชน  

http://investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/corporate-governance/20190509-mtc-human-right-

policy-th.pdf 

2.3 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   

ในปี 2563 บริษัทฯ ไมมี่การเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ จาก

ปีท่ีผา่นมา โดยกรรมการสองคนในส่ีคนนีล้งรายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

1. พลเรือเอกอภิชาต เพง็ศรีทอง หรือ  

2. นายชชูาติ  เพช็รอําไพ หรือ  

3. นางดาวนภา  เพชรอําไพ  หรือ  

4. นายโยธิน   อนาวิล 
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2.4 คุณสมบัตขิองกรรมการ   

ผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีคณุสมบติัในการเป็นกรรมการ

ของสถาบนัการเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด และต้องผ่านกระบวนการสรรหาท่ีกําหนดไว้เป็นผู้ มี

ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตามท่ีกําหนดมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ และลกัษณะธุรกิจ และสามารถอทุิศเวลาให้แก่การปฏิบติัหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทัง้นีอ้ย่างน้อยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงิน และตัง้แต่ปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่านท่ีมี

ความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีการเงิน 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

คือในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุต้องออกจาก

ตําแหน่งตามวาระ เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด แตอ่าจได้รับเลือกตัง้ใหม่

ได้ ทัง้นี ้หากจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุ

กบัส่วน 1 ใน 3 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ไม่มีกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีดํารงตําแหน่ง

กรรมการเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเฉล่ีย 8.3 ปี 

 

ชื่อ  ตาํแหน่ง วันท ี่ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการ  

จาํนวนปีท ี่
ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ  

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท/

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

12 กนัยายน 2555 8 ปี 3 เดือน 

2. นางกองแก้ว   เป่ียมด้วยธรรม กรรมการ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล/

กรรมการอิสระ 

12 กนัยายน 2555 8 ปี 3 เดือน 

3. นายสชุาติ   ศภุพยคัฆ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประ 

ธานกรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ 

17 สงิหาคม 2563 4 เดือน 
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ชื่อ  ตาํแหน่ง วันท ี่ได้รับการ
แต่งตัง้เป็น
กรรมการ  

จาํนวนปีท ี่
ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ  

4. ดร.โยธิน   อนาวิล กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาล/กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน/กรรมการอิสระ 

12 กนัยายน 2555 8 ปี 3 เดือน 

5. นายชชูาติ   เพ็ชรอําไพ กรรมการ/กรรมการบริหารความ

เส่ียง/ประธานกรรมการบริหาร 

12 กนัยายน 2555 8 ปี 3 เดือน 

6. นางดาวนภา   เพชรอําไพ กรรมการ/กรรมการบริหาร 12 กนัยายน 2555 8 ปี 3 เดือน 

7. นางนงนชุ   ดาวาสวุรรณ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

อิสระ 

29  มีนาคม  2560 2 ปี 9 เดือน 

8. ดร.ศกึษิต   เพชรอําไพ กรรมการ/กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ

บรรษัทภิบาล 

18 เมษายน 2562 1 ปี 8 เดือน 

4. บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและ

ดําเนินกิจการ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

2) จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทนุ ของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วและนําเสนอต่อท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

และอนมุติั 

3) กรรมการบริษัทฯ ทกุท่าน ต้องเป็นผู้ มีคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

การทํางาน จากหลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีในการกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธะกิจของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจ 

นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปใช้เป็นกรอบในการ

จดัทําแผนธุรกิจ แผนสนบัสนนุ และงบประมาณเป็นประจําทกุปี  
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4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติ นโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการ

ดําเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจําทกุปี 

5) จดัให้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพ่ือกําหนดกรอบ

ทิศทาง องค์กร และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจ และ สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  

6) ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง  

7) ดําเนินการให้บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และจดัให้มี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบ

การควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

8) จัดทํารายงานประจําปี และดําเนินการให้ การจัดทําและเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดง

ฐานะ การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาและอนมุติั 

9) พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลมุ 

ทัง้องค์กร และกํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมี

มาตรการรองรับ และวิธีควบคมุเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม  

10) พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการ ผู้ จัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการ

ชุดต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ ทัง้นีก้ารมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และ

คณะอนกุรรมการชดุ ต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณาอนมุติัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือ ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการ อนมุติัรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัแล้ว  

11) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการ คนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด

ปฏิบัติการอย่าง หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลกิ เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เม่ือเหน็สมควร  

12) กํากบัและดแูลการบริหารจดัการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประกาศคณะกรรมการ กํากบัตลาดทนุ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีสําคญั เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน  

13) จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เสนอไว้ใน

รายงานประจําปี  

14) ประเมินผลงานประจําปีของผู้ บริหารสูงสุด (CEO) **รายละเอียดและวิธีการอยู่บน

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
 
อาํนาจอนุมัตแิละดาํเนินการของคณะกรรมการบริษัท   
1) แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอํานาจหน้าท่ีให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร 

และ กรรมการผู้จดัการปฏิบติังาน  

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจําเป็น โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย  

3) อนมุติัการกู้ ยืมเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอํานาจของ 

คณะกรรมการบริหาร  

4) อนมุติัการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในวงเงินท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร  

5) อนมุติัการก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทยอ่ย  

6) อนมุติัการลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุ้นสามญั และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดในวงเงินสว่นท่ีเกิน

อํานาจ ของคณะกรรมการบริหาร  

7) เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้ น การแก้ไขเปล่ียนแปลง

หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

8) มอบอํานาจให้แก่ฝ่ายบริหารหรือพนกังาน ในระดบัผู้บริหารของบริษัทฯ กระทําการแทน

ได้  

9) มีอํานาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ มาชีแ้จงให้ความเห็นร่วม

ประชมุ ตลอดจนให้สง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้อง และ/ หรือจําเป็น  

10) แต่งตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัทฯ อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการท่ีกล่าวมา

ข้างต้น หากเก่ียวข้องกบัเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัให้ปฏิบติั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

4.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ  

1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

การประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ

กรรมการผู้จดัการ 

2) สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตาม

ขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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3) ดแูล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

ให้ บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้  

4) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัทฯ สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเหน็อยา่งเป็นอิสระ  

5) เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนน เสียงทัง้สองฝ่ายเทา่กนั 

4.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน อย่างถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลาตาม

กรอบกฎหมายกําหนด  

2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ พิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น

ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุ

กบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

ซึ่ง รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายการ

ระหวา่งกนั 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

การดแูลด้านการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 
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- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น  

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัร (Charter)  

- รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

- ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการในด้านต่างๆ 

โดยรวม 

- การพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.4 ขอบเขตอ ํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน  
การสรรหา  

1) กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย โดย

พิจารณา ความเหมาะสมของจํานวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

กําหนดคณุสมบติักรรมการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอขออนมุติัต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ท่ี

ครบวาระ หรือมีตําแหน่งวา่งลง หรือแตง่ตัง้เพิ่ม  

3) จดัให้มีการเลือกตัง้กรรมการ 

4) ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารสูงสุดของบริษัทฯ  เ พ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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การกาํหนดค่าตอบแทน   

1) จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการ ชดุย่อยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นแล้วแตก่รณี  

2) กําหนดค่าตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสมทัง้ ท่ี เป็นตัวเ งิน  และมิใช่ตัวเ งินของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และ

เปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

เพ่ือขออนมุติั  

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จงตอบคําถามเร่ืองเก่ียวกับ

คา่ตอบแทน ของกรรมการบริษัทฯ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

4) รายงานนโยบาย หลกัการ และเหตผุลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตาม ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

(56-1) และรายงาน ประจําปี (56-2) ของบริษัทฯ  

5) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมายโดย ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย  

6) เสนอผลการประเมินคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และแนวทาง

การปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงานของ คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

7) พิจารณาเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยอิงจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ เป็น เกณฑ์ในการพิจารณา 

4.5 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) กําหนดและทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร  

2) กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรให้

สอดคล้องกบักลยทุธ์และเปา้หมายทางธุรกิจ รวมถงึสภาวการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

3) ให้ข้อเสนอแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงต่อคณะทํางาน หรือ

ฝ่ายบริหาร ความเส่ียงเพ่ือนําไปดําเนินการ  
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4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรและให้ข้อคิดเห็นประเด็นความเส่ียงท่ี

อาจจะ เกิดขึน้ รวมถึงให้แนวทางการกําหนดมาตรการควบคมุ และการพฒันาระบบการ

จัดการบริหารความเส่ียงองค์กรแก่คณะทํางาน/ฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือนําไป

ดําเนินการ  

5) รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีท่ี

มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ต้อง

รายงานตอ่คณะกรรมการ เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ  

6) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.6 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

1) เสนอแนวนโยบายเก่ียวกบัหลกับรรษัทภิบาลตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

2) กํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนักํากบั 

เช่น ตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  

3) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายด้านบรรษัทภิบาลอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกบั

แนวทางปฏิบติัของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบนั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

4) พิจารณาเสนอข้อพงึปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบับรรษัทภิบาลสําหรับคณะกรรมการ หรือเสนอการ

กําหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว  

5) เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อพึง

ปฏิบติัของ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  

6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนิน กิจกรรมเพ่ือสงัคม  

7) การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.7 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) นําเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจรวมถึงงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั  

2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และ

งบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

3) พิจารณาอนมุติัการดําเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทนุต่างๆ 

ตามงบลงทนุ หรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น โดยวงเงิน

สําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอํานาจอนมุติัท่ีผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
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4) พิจารณาอนุมติัการกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติ

สนิเช่ือ ตาราง ยอดจดัสนิเช่ือรวมถงึการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงคา่ปรับและสว่นลด  

5) นําเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังคนท่ีไม่อยู่ในงบประมาณ

ประจําปี  

6) พิจารณาผลกําไรและขาดทนุของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปัน

ผล ประจําปีเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  

7) มีอํานาจแต่งตัง้หรือว่าจ้างท่ีปรึกษา ทีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือให้

เกิด ประสทิธิภาพสงูสดุ  

8) ให้อํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใด หนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างหนึ่ง

อยา่งใด โดย อยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้

บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ตามท่ี

สมควร  

9) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

4.8 การคัดเลือกและการแต่งตัง้กรรมการ  

1) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ  
การคดัเลือกกรรมการใหม ่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะพิจารณาบคุคลท่ีมี 

คณุสมบติัตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และ

ตาม Skill Matrix ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. อตุสาหกรรมการเงิน การธนาคาร การปลอ่ยสนิเช่ือ ประกนัฯ 

2. การบญัชี 

3. การบริหารจดัการ และกลยทุธ์ 

4. การจดัการทรัพยากรบคุคล 

5. การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การจดัการความเส่ียง 

2) กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
การพิจารณาเร่ืองการดํารงตําแหน่งของบคุคลท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทฯ จดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท  ในกรณีกรรมการอิสระ

จะต้องมีคุณสมบติักรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
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ค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบแล้ว จะนําเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลัน่กรองด้วย

ความละเอียดรอบคอบ  ระมัดระวัง เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็น

กรรมการมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ืออนมุติัแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

หรือ เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาคดัเลือกตอ่ไป 

การกาํหนดอาํนาจอนุมัต  ิ
บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนมุติัสําหรับการดําเนินงานตา่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้

 ผู้ช่วย
กรรมการ
ผู้จัดการ  

รองกรรมการ
ผู้จัดการ  

กรรมการ
ผู้จัดการ  

คณะกรรมการ
บริหาร 

1. การจ่ายเงินเกินงบลงทนุท่ีได้รับอนมุติั - - ไมเ่กิน 15% ไมเ่กิน 20% 

2. การลงทนุนอกแผนงบประมาณ - - ไมเ่กิน 20 

ล้านบาท 

ไมเ่กิน 40 ล้านบาท 

3. การเปิดสาขาใหม่ เ กินจากแผนธุรกิจ 

ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมบริษัทฯ 

- - - ไมเ่กิน20% 

4. การอนมุติัเบิกเงินสดย่อยเกินกว่ากรอบท่ี

กําหนดตอ่ครัง้1) 

ไมเ่กินครัง้ละ  

15,000 บาท 

ไมเ่กินครัง้ละ  

15,000 บาท 

อนมุติั - 

5. การอนมุติัเงินทดรองจ่ายตอ่ครัง้2)     

- สาขา/ศนูย์ประมลู - ไมเ่กินครัง้ละ  

70,000 บาท 

อนมุติั - 

- สํานกังานใหญ่ ไมเ่กินครัง้ละ  

70,000 บาท 

ไมเ่กินครัง้ละ 

100,000 บาท 

อนมุติั - 

6. การตดับญัชีกรณีสนิทรัพย์ถาวรชํารุด3) ไมเ่กินครัง้ละ  

50,000 บาท 

ไมเ่กินครัง้ละ  

50,000 บาท 

อนมุติั - 

7. การตดับญัชีหนีส้ญู - - - ไมเ่กิน 10 ล้านบาท 
หมายเหตุ :  1) โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการเบิกเงินสดย่อยสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/คร้ัง 

  2) โดยท่ีผ่านมาสาขาและศูนย์ประมูลมีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท/คร้ัง และสํานักงานใหญ่มีการ

เบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด ไม่เกิน 75,000 บาท/คร้ัง 

  3) โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการตัดบัญชีกรณีสินทรัพย์ถาวรชํารุดสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท/คร้ัง 

4.9 การประชุมคณะกรรมการ  

1) บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบ

ผลการ ดําเนินงานเป็นประจําอย่างน้อยคราวละ 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุม

พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการ
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ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม รายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

รวมทัง้ได้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการ

ประชมุท่ีผา่นการรับรอง จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้

ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้

กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านทราบ ทัง้นี ้ไม่รวมการประชมุวาระพิเศษ โดยในปี 2563 ได้มี

การกําหนดตารางการประชุมกรรมการเป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี ้อาจมีการ

เปล่ียนแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ เป็นดงันี ้

การประชุม ครัง้ท ี่ 1 ครัง้ท ี่ 2 ครัง้ท ี่ 3 ครัง้ท ี่ 4 ครัง้ท ี่ 5 ครัง้ท ี่ 6 

คณะกรรมการบริษัท 18/02/63 7/05/63 23/06/63 11/08/63 17/08/63 16/11/63 

คณะกรรมการตรวจสอบ 18/02/63 7/05/63 11/08/63 16/11/63   

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 13/02/63 10/11/63     

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 13/02/63 12/11/63     

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
27/02/63 23/12/63 

    

กรรมการอิสระ 22/09/63      

 

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ได้มีมติอนุมัติ การกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี

ประจําปี 2563 รวมเป็นจํานวนเงิน 4,000,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ)  ประกอบด้วย ค่า

สอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินรวมรายไตร

มาส ได้แก่  

- บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล  จํากดั (มหาชน)   จํานวน 3,640,000 บาท   

- บริษัท เมืองไทยลสิซิ่ง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั  จํานวน    180,000 บาท   

- บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากดั     จํานวน  180,000 บาท  
รวมทัง้สิน้              จาํนวน  4,000,000 บาท  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี โดยจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ จึงมีหน้าท่ีรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีการบริหารจดัการความ

เส่ียงและมีการประเมินความเพียงพอของระบบดงักลา่วเป็นประจําทกุปี ซึง่รวมถึงการทําธุรกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 

กําหนด ให้มีระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงตามกรอบโครงสร้างการควบคมุภายใน

ตามมาตรฐานสากล COSO-ERM แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบได้ดังนี ้(1) การควบคุมภายใน

องค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคมุ

การปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & 

Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีรายละเอียดตามหวัข้อ 

“การควบคมุภายในและรายการระหวา่งกนั” 
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

ปรัชญาหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือรายย่อยขนาดเล็ก (ไมโคร

ไฟแนนซ์) ท่ีช่วยให้ประชาชนท่ีมีข้อจํากัดในการเข้าถึงสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมถึงประชาชนท่ียงัต้อง

พึ่งพาแหล่งสินเช่ือนอกระบบ มีโอกาสและสามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือได้ง่ายและสะดวกขึน้ด้วยต้นทุนทาง

การเงินท่ีเหมาะสมเป็นธรรมและโปร่งใส หลกัปรัชญาดงักล่าว จึงได้กลายมาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ

บนบรรทัดฐานของหลกัธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงยุทธศาสตร์เพ่ือการ

พฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ เพ่ือเป็น “ผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ” อนัหมายถึงการสร้าง

ผลิตภณัฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพฒันาการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial 

Inclusion) ของประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร

แหง่ประเทศไทย 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มุง่เน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลกูค้าผา่นการขยายสาขาให้ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ท่ี

ในประเทศ ทัง้นีบ้ริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการกระจายการบริการเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถงึแหลง่สินเช่ือได้จะเป็น

การช่วยลดความเหล่ือมลํา้ด้านการเงินในประเทศ ซึง่เป็นรากฐานสําคญัของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาจํานวน 4,884 สาขา กระจายอยูใ่น 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ คือลกูค้ารายย่อยทัง้ท่ีมีรายได้ประจําและไม่ประจํา ทัง้ยงัเป็นผู้ มีสว่นได้

เสียท่ีสําคญัย่ิง บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีอย่างยัง่ยืนกับลูกค้า โดยยึดหลกั

ปฏิบัติในการให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า (Service Excellence Policy) ดังสโลแกนของบริษัทฯ “บริการ

ใกล้ชิด ดจุญาติมิตรท่ีรู้ใจ” นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันาและยกระดบัการให้บริการอย่างเป็นธรรม 

(Market Conduct) แก่ลกูค้าของทัง้อตุสาหกรรมให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี ้

บริษัทฯ จงึได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ามาใช้บริการสนิเช่ือของบริษัทฯ และเติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ปัจจบุนั 

บริษัทฯ มีลกูค้าจํานวนกวา่ 2 ล้านราย จากหลากหลายกลุม่อาชีพ 

10.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมัน่ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ท่ีช่วยเหลือประชาชนฐานราก

ท่ีไมส่ามารถเข้าถงึแหลง่สนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน ให้สามารถเข้าถงึแหลง่สนิเช่ือได้ด้วยต้นทนุทางการเงิน

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม มุ่งเน้นการเข้าถึงด้วยกลยทุธ์การขยายสาขาไปยงัทัว่ภูมิภาคของประเทศไทย 

ส่งผลให้พอร์ตสินเช่ือของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ 948 นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์เม่ือปี 

2557 จํานวนลกูค้า เพิ่มขึน้จาก 0.68 ล้านสญัญา เป็น 3.19 ล้านสญัญา และมีจํานวนพนกังานเพ่ิมขึน้

จาก 1,703 คนเป็น 10,328 คน  
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ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนักดีว่าผลกระทบจากการดําเนินงานท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ ได้เพิ่มขึน้อย่าง 

มีนยัสําคญั ปัจจบุนัจึงมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ครอบคลมุมิติเศรษฐกิจ  

มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็น “ผู้ ใ ห้ บ ริก าร สิน เ ชื่ อ ไม โคร ไฟ แนนซ์ ท ี่ ย ึดมั่ น ในความ

รับผิดชอบ” ด้วยการปฏิบติัภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่าย 

10.2 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ  
ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ  สะท้อนวัฏจักรการปล่อยสินเ ช่ือเป็นรูปแบบหมุนเ วียน  หรือ  

Circular Value Chain ซึง่ประกอบไปด้วย 
Loan Origination กระบวนการปล่อยสินเช่ือ อันมีนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเร่ือง 

การพิจารณาสินเ ช่ือด้วยวิ ธีการประเมินสินเ ช่ือแบบอ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน  (Asset-Based 
Assessment) แทนการใช้ข้อมลูทางด้านรายได้ หรือเครดิตบโูร (Credit Bureau) ของลกูค้าเพ่ือเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงแหล่งสินเช่ือของประชาชนทัว่ไปท่ีไม่มีรายได้ประจํา และนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง
ด้านเครดิต อาทิ การกําหนดตวัชีว้ดัความสําเร็จของผลงาน (KPIs) ของพนักงานให้เหมาะสมกับความ
เส่ียงด้านเครดิต 

Customer Management กระบวนการบริหารจัดการลูกค้า  อันมีนโยบายด้านการพัฒนา
ประสบการณ์ของลกูค้า ด้วยการให้บริการท่ีเป็นเลิศ อาทิ การพฒันาระบบการบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า 
(Customer Relationship Management) เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งาน และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของ
ลกูค้าตอ่เทคโนโลยี และความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์สินเช่ือ นโยบายด้านการรักษาข้อมลูสว่นตวัของลกูค้า 
และ นโยบายการให้ความรู้ด้านการเงินแก่ลกูค้าและประชาชน 

Collection กระบวนการติดตามหนี ้เป็นกระบวนการท่ีเป็นหัวใจของการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
และมีความเก่ียวข้องกับ นโยบายด้านการพัฒนาจริยธรรมของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
กระบวนการติดตามหนี ้

Customer Retention /  Attraction เ ป็นกระบวนการรักษาฐานลูกค้าเ ดิม  และดึงดูดลูกค้า 
รายใหม่ซึ่งปัจจบุนั บริษัทฯ ใช้นโยบายการขยายการเข้าถึงของลกูค้าด้วยการเปิดสาขา ซึ่งอาจมีการปรับ
รูปแบบในอนาคตหากบริบทสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลง 

ทัง้นีก้ารจดัการห่วงโซ่คณุค่าของบริษัทฯ ยึดมัน่ต่อแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งประกอบด้วย
การมีบรรษัทภิบาล และการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเพียงพอ เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ การจดัการ
ให้มีการดแูลพนกังานอย่างทัว่ถึง และการมีระบบสารสนเทศท่ีมัน่คงปลอดภยั อนัสง่ผลให้บริษัทฯสามารถ
สง่เสริมการเข้าถงึสนิเช่ือของประชาชนได้อยา่งยัง่ยืน 
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10.3 การ กําหนดปร ะเ ด็น ด้ านความยั่ งยืน  แ ละเ ป้ าหมายที่ เ ช ื่ อ ม โยงกับ
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ร่วมกบัคณะผู้บริหารร่วมกนัประเมิน ทบทวนเป้าหมายเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals – SDGs) และนํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดลําดับ

ประเด็นสําคญัเพ่ือหาแนวทาง หรือกลยทุธ์ในการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยัง่ยืน

ของบริษัทฯ ได้อยา่งเหมาะสม 

เปา้หมายของการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัท ประกอบด้วยเปา้หมายดงัตอ่ไปนี ้
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มติ  ิ
การเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SDGs) 

ผู้มีส่วน
ได้เสีย ประเดน็  แนวทางการตอบสนอง 

มติ
เิศ
รษ
ฐก
จิ เปา้หมายท่ี 1 : ขจดัความยากจน 

เปา้หมายท่ี 10: ลดความเหล่ือมลํา้ 

ลกูค้า 

และ 

หน่วยงาน

กํากบั 

การลดความเหล่ือมลํา้

ในการเข้าถงึแหลง่

สนิเช่ือของประชากรท่ีมี

รายได้ประจําและเป็น

แรงงานในระบบ ซึง่มี

สดัสว่นเพียงแค่ร้อยละ 

22 ของประชากร

ประเทศ* 

 

 

 

 

อ้างอิง: สํานกังานสถิติ

แหง่ชาติ, จํานวนผู้ มี

งานทําท่ีอยูใ่นแรงงาน

ในระบบเละนอกระบบ 

พ.ศ. 2554-2563 

(1) การใช้วิธีการประเมินสินเช่ือแบบ

อ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน (Asset-

Based Assessment Approach) 

แทนการพิจารณาข้อมูลหลักฐาน

ด้านการเงิน 

(2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่ง

สินเ ช่ือของลูกค้าด้วยการขยาย

สาขา 

(3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิน เ ช่ื อ ท่ี

เหมาะสมกับกลุ่มประชากรท่ีไม่มี

รายได้ประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การควบคมุความเส่ียง  

(4) การเคารพต่อข้อมลูส่วนบุคคลของ

ลกูค้า สทิธิ และความพงึพอใจ 

(5) ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น ท า ง

จริยธรรมของอตุสาหกรรม 

(6) การปลูกฝังการตระหนักรู้และวินัย

ทางการเงินให้แก่ลกูค้า 

(7) การมุง่เน้นการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 

และเสมอภาค 

มติ
สิัง
คม

 เปา้หมายท่ี 8 : การจ้างงานท่ีมี

คณุคา่และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
พนกังาน 

การกระจายการจ้าง

งานไปสูท่กุภมิูภาคของ

ประเทศ และพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากร

ให้สามารถปรับตวัเทา่

ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง

ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

(1) นโยบายด้านสทิธิมนษุยชน 

(2) นโยบายด้านการพฒันาบคุลากร 

(3) นโยบายด้านการประเมินผล และ

จ่ายผลตอบแทน 

(4) นโยบายด้านการสืบทอดตําแหน่ง 
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มติ  ิ
การเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SDGs) 

ผู้มีส่วน
ได้เสีย ประเดน็  แนวทางการตอบสนอง 

มติ
สิิ่ง
แว
ดล้

อม
 

เปา้หมายท่ี 13 : การรับมือการ

เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ชมุชน

และ

สงัคม 

การบริหารจดัการ

สิง่แวดล้อมใน

กระบวนการดําเนิน

ธุรกิจ 

(1) นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 

(2) การบริหารและจดัการใช้ทรัพยากร

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

10.4 รายงานผลการดาํเนินการด้านความยั่งยืน 
10.4.1 แนวทางการเงนิเพ ื่อความยั่งยืน  (Sustainable Finance) 
การบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการ “เมืองไทยไม่

ทิง้กนั” ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อยา่งรอบด้าน ภายใต้ 3 มาตรการดงัตอ่ไปนี ้

� มาตรการดูแลลูกค้า 
� พกัชําระเงินต้นและดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

� ลดคา่งวดจากเดิมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 

� ลดอตัราดอกเบีย้สําหรับลกูหนีส้นิเช่ือสว่นบคุคลท่ีไมมี่หลกัประกนั เหลือร้อยละ 22 ให้ลกูค้าทกุราย

ท่ีมาชําระเงินเป็นการทัว่ไปโดยไมต้่องลงทะเบียน เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

มาตรการช่วยเหลือทางการเงนิ  
จาํนวนสัญญา 

(ล้านสัญญา) 

ยอดสนิเชื่อคงค้าง 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนต่อยอดสนิเชื่อ
คงค้าง (ร้อยละ) 

พกัชําระหนี ้ 0.14 3,817 6.0 

ลดคา่งวด 0.08 1,662 2.6 

รวม 0.22 5,479 8.60 

 

� มาตรการใส่ใจพนักงาน 
� บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาการจ้างงาน และดแูลความปลอดภยัของพนกังานกวา่ 10,328 คนทัว่

ประเทศ (ข้อมลู ณ เดือนธนัวาคม 2563) พร้อมทัง้จดัหาอปุกรณ์เพ่ือปอ้งกนัพนกังานจากโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้อยา่งเพียงพอ รวมถงึการติดตัง้ฉากกัน้บนโต๊ะให้บริการลกูค้า 

� สําหรับสาขาทัว่ประเทศ บริษัทฯ จดัให้มีการจดัการภายในสาขาตามแนวทางปฏิบติัของกระทรวง

สาธารณสขุอยา่งเคร่งครัด ซึง่สง่ผลให้อตัราพนกังานติดเชือ้ไวรัส 

โคโรนา (COVID-19) เป็นศนูย์ 
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� มาตรการช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
� บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจดัสรรถงุยงัชีพจํานวน 200,000 ชดุ รวมมลูค่า 60 ล้านบาท โดยได้

กระจายผา่นกระทรวงมหาดไทยไปยงัชมุชนใน 74 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

� แม้ว่าบริษัทฯ จะมิได้เข้าร่วมโครงการรับนกัศึกษาจบใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้วางแผนการรับพนกังานท่ีเป็นนกัศกึษาจบใหมใ่นปี 2564 จํานวน 800 – 1,000 คน 

กระจายทัว่ประเทศ เพ่ือรองรับแผนการขยายสาขาในปีถดัๆ ไปอยู่แล้วนัน้ บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า ผลการ

ดําเนินงานท่ีผ่านมา ทําให้บริษัทฯ มีศกัยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน

เ อ ง  เ พ่ื อ ใ ห้ รั ฐบาลสามา รถ นํ า งบประมาณดั ง กล่ า ว ไป เ กื อ้ หนุน  บ ริ ษั ท ฯ  เ อ กชนทั ง้ 

รายใหญ่ และรายเลก็อ่ืนๆ ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภาพในการใช้งบประมาณอยา่งสงูสดุ 

� บ ริ ษั ท ฯ  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ไ ท ย ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง รั ฐ บ า ล  

โ ด ย จั ด ใ ห้ พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น  1 8 9  ท่ า น  ป ร ะ ชุ ม น อ ก ส ถ า น ท่ี 

(Outing Activity) ณ จงัหวดัภเูก็ต ระหว่างเดือนกนัยายน-ตลุาคม 2563 ภายใต้งบประมาณ 5.9 ล้าน

บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดหวงัว่างบประมาณจํานวนดงักล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ท้องถ่ิน (Economic Circulation) ในพืน้ท่ีอตุสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีต้องพึ่งพานกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็น

หลกั ได้รับการบรรเทาจากผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

นอกจากนี ้คณุชชูาติ เพช็รอําไพ ประธานกรรมการบริหาร และคณุดาวนภา เพชรอําไพ กรรมการผู้จดัการ ได้

มอบเงินบริจาคสว่นตวัเพ่ือสนบัสนนุงานด้านสาธารณสขุเป็นจํานวน 110 ล้านบาท ผา่นกระทรวง

สาธารณสขุ 

 

� นโยบายการปลอ่ยสนิเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพสําหรับลกูค้ารายยอ่ย 

บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์การปล่อยสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ Nano Finance เพ่ือยกระดบัการ

เข้าถึงสินเช่ือของลูกค้ารายย่อยท่ีต้องการเงินทุนหรือเงินหมุนเวียนเพ่ือการประกอบอาชีพ ซึ่งลูกค้ารายย่อย

ส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือจากสถาบนัการเงินได้ เน่ืองจากมิได้เป็นนิติบุคคล ไม่มีหลกัทรัพย์คํา้

ประกัน และไม่มีหลกัฐานยืนยันรายได้ หรือเป็นแรงงานในภาคนอกระบบ (Informal Workers) กล่าวคือไม่มี

นายจ้างตามกฎหมายแรงงาน  

อย่างไรก็ตาม เราเช่ือว่าการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถประกอบอาชีพเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ของชมุชน ของลกูค้าเอง และรวมถงึความยัง่ยืนทางด้านการเงินของบริษัทฯ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัคงค้างจํานวน 7,417.51 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 10.45 ของยอดสินเช่ือคงค้างทัง้หมด ณ สิน้ปี 2563 หรือสดัส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.76 เม่ือเทียบ

กบัปี 2562 (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับคงค้าง 5,851.70 

ล้านบาท คิดเป็นร้อย 9.70 ของยอดสนิเช่ือคงค้างทัง้หมด) 
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10.5 สรุปผลการดาํเนินงานมิตเิศรษฐกิจ 

สรุปผลการดาํเนินงานมติเิศรษฐกจิ 

สนิเช่ือคงค้าง 70,968 ล้านบาท 

จํานวนสญัญาสินเช่ือ 3.19 ล้านสญัญา 

รวมรายได้ 14,732 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 5,214 ล้านบาท 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 28.45 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 7.50 

อตัราสว่นหนีเ้สีย ร้อยละ 1.06 

จํานวนสาขา 4,884 สาขา 

จํานวนลกูค้า (สทุธิ) 2 ล้านราย 

สดัสว่นลกูค้าท่ีไมมี่รายได้ประจํา ร้อยละ 77.64 

สดัสว่นสนิเช่ือมีหลกัประกนั ร้อยละ 79.68 

มลูคา่ตลาด มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 ในประเทศ และในภมิูภาคอาเซียน 
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สรุปผลการดาํเนินงานมติเิศรษฐกจิ 

และเป็นอนัดบัท่ี 16 ของโลกในกลุม่ Diversified Financials ซึง่เป็น

การจดัอนัดบัตามเกณฑ์ Global Industry Classification Standard 

(GICs) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ CAC ได้รับการรับรอง 

CGR ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยูใ่นระดบั 5 ดาว (ดีเย่ียม) 

เป็นปีท่ี 3 ติดตอ่กนั โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

THSI Index ได้รับการจดัอนัดบัอยูใ่นรายช่ือดชันีหุ้นยัง่ยืน 

หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)  

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

MSCI ESG Index ได้รับการประเมินผลการดําเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และการ

กํากับดูแลกิจการ หรือ ESG ในระดับ A ในกลุ่มธุรกิจสินเช่ือเพ่ือ

ผู้บริโภค (Consumer Finance) จาก MSCI 

FTSE4Good Index ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี ความยั่งยืน FTSE4Good 

Index Series ในกลุ่ม  FTSE4Good Emerging Index จาก  FTSE 

Russell ในระดบัคะแนน 3.5 จาก 5 หรือเท่ากบั 1.4 เท่าของคะแนน

เฉล่ียอตุสาหกรรม 

FTSE Thailand USD Net Tax Index ไ ด้ รับการคัด เ ลือก เ ป็นสมา ชิกในดัช นี  FTSE Thailand USD  

Net Tax Index จาก FTSE Russell 

CDP ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมิูอากาศ (Climate Change) อยูใ่นระดบั D จาก CDP 

 

เพ่ือบรรลเุป้าหมายเพ่ือการบรรเทาความยากจนและลดความเหล่ือมลํา้ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ โดยเฉพาะ

ของกลุ่มประชากรฐานรากท่ีไม่มีรายได้ประจําด้วยการพฒันา “การเข้าถึงบริการทางการเงิน” โดยบริษัทฯ ได้ดําเนิน 

กลยทุธ์และมีผลการดําเนินงาน ดงัตอ่ไปนีน้โยบายการเข้าถงึทางการเงิน A2G 
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10.5.1 การพจิารณาอนุมัตสินิเช ื่อด้วยการคาํนึงถงึผลกระทบด้านสังคม ด้วยการใช้วธิ ีการประเมนิ
สนิเช ื่อแบบอ้างองิตามสภาพทรัพย์สนิ  (Asset-Based Assessment Approach) 

ก า ร ป ล่ อ ย สิ น เ ช่ื อ แ บ บ  conventional คื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง บุ ค ค ล ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ 

การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นหลกั ซึง่ข้อมลูบางประเภท อาทิ หลกัฐานรายได้ และข้อมลูเครดิตบโูร  (Credit Bureau) 

ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่มี เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่มีรายได้ประจํา หรือเป็น

แรงงานนอกระบบ (Informal Workers) ดงันัน้ ขัน้ตอนในการพิจารณาและอนมุติัสินเช่ือของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้น

การประเมินสินเช่ือแบบอ้างอิงตามสภาพทรัพย์สิน (สินเช่ือจํานําทะเบียนรถ และสินเช่ือจํานําโฉนดท่ีดิน) แทน

การประเมินความเส่ียงจากข้อมลูหลกัฐานของรายได้ หรือข้อมลูเครดิตบูโร วิธีการประเมินดงักล่าวจึงถือเป็น

ทางออกสําหรับประชากรกลุ่มดงักลา่วให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือทางเลือก และเป็นการลดความเหล่ือมลํา้

ด้านการเข้าถงึแหลง่เงินสนิเช่ือในประเทศ 



 
114 

 

ส่วนแบ่งผลติภัณฑ์สนิเช ื่อท ี่อนุมัตด้ิวยวธิ ีการ
ประเมนิมูลค่าหลักประกันของบริษัทฯ  ในปี 2563 

� สนิเช่ือจํานําทะเบียนรถ 50,984.60 ล้านบาท   

ร้อยละ 72.21 

� สนิเช่ือจํานําโฉนดท่ีดิน 5,277.04 ล้านบาท 

               ร้อยละ 7.47 

� สนิเช่ือมีหลกัประกนัคงค้างรวม 

56,261.64 ล้านบาท ร้อยละ 79.68 

� สนิเช่ือไมมี่หลกัประกนัคงค้างรวม (บาท) 

14,345.64  ร้อยละ 20.32 

ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  ในปี 2563 

 

� กลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ประจํา       ร้อยละ 22.36 

� กลุม่ลกูค้าท่ีไมมี่รายได้ประจํา   ร้อยละ 77.64 

 

10.5.2 การเพ ิ่มโอกาสการเข้าถงึแหล่งสนิเช ื่อของลูกค้าด้วยการขยายสาขา 
บ ริ ษั ท ฯ  ยั ง ค ง มุ่ ง เ น้ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ด้ ว ย ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ข ย า ย จํ า น ว น ส า ข า ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม 

ทกุภมิูภาคของประเทศ ซึง่ดําเนินการตามแผนกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทฯ ครอบคลมุตัง้แต่

ปี พ.ศ.2561-2563 สง่ผลให้ลกูค้าและประชาชน โดยเฉพาะ กลุม่ลกูค้าท่ีไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคาร

พาณิชย์ หรือ Digital Banking สามารถเข้าถงึการให้บริการของบริษัทฯ ได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึน้  

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 777 สาขา เป็นสาขาใหญ่จํานวน 36 สาขา สาขาย่อยจํานวน 

314 สาขา และสาขาศนูย์บริการจํานวน 427 สาขา อย่างไรก็ตาม อตัราเฉล่ียสินเช่ือคงค้างต่อสาขาเท่ากับ 

14.45 ล้านบาท 

10.5.3 การออกแบบผลติภัณฑ์สนิเช ื่อ  เงื่อนไข  และขัน้ตอนการปฏบิัตงิานให้เหมาะสมเพื่อการ
ควบคุมความเสี่ยงการผิดนัดชาํระ 
บริษัทฯ พิจารณาเลือกหลกัประกนัสําหรับผลิตภณัฑ์สินเช่ือซึง่มีความเส่ียงการผิดนดัชําระต่ํา กําหนดอตัราสว่น

การให้สินเช่ือโดยเทียบกบัมลูค่าหลกัประกนัท่ีเหมาะสม การกําหนดวงเงินสงูสดุต่อสญัญาและลกูค้าในระดบั

ต่ํา อตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสมต่อความเส่ียงด้านเครดิต ขัน้ตอนการอนมุติัสินเช่ือ ตลอดจนขัน้ตอนการติดตาม

หนี ้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้อตัราหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตสินเช่ือของบริษัทฯ อยู่ในระดบัต่ํากว่า

อตัราหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของอตุสาหกรรม ซึ่งอตัราหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทฯ เป็นดชันีชีว้ดัผล

การทํางานของบคุลากรท่ีสําคญัท่ีสดุ 

ในปี 2562-2563 บริษัทฯ ได้ขยายผลติภณัฑ์สนิเช่ือใหม ่คือสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม ่ซึง่ถกูออกแบบให้

มีความแตกต่างจากสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ในอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยในระยะแรก บริษัทฯ กําหนดให้

สามารถอนมุติัสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ให้แก่กลุม่ลกูค้าเดิมท่ีมีประวติัการชําระดีของบริษัทฯเท่านัน้ และ
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ได้ขยายระยะเวลาสญัญาสินเช่ือสงูสดุ ถึง 60 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ียาวกว่าระยะเวลาสญัญาเฉล่ียของ

อตุสาหกรรม ซึ่งอยู่ท่ี 24 เดือน และอตัราดอกเบีย้ท่ีร้อยละ 24 ซึ่งต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้เฉล่ียของอตุสาหกรรม 

ท่ีร้อยละ 30 จึงทําให้ยอดชําระต่อเดือนของลกูค้าต่ํา อนัสง่ผลให้อตัราสว่นหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือ

เช่าซือ้จกัรยานยนต์ของบริษัทฯ ต่ํา เพียงร้อยละ 0.1 เปรียบเทียบกบัคา่เฉล่ียอตัราสว่นหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ของอตุสาหกรรมท่ีประมาณร้อยละ 10-12 ณ สิน้สดุปี 2563 บริษัทฯ มีสินเช่ือเช่าซือ้คงค้างรวมจํานวน 359 

ล้านบาท 

10.5.4 การเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคล สทิธ ิ เละความพงึพอใจ 
� ข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า 

เพ่ือให้บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสอดคล้องกับ พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับการ

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1

มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง กลา่วคือ “นโยบายการรักษาข้อมลูและ 

ความปลอดภัยสารสนเทศ” และเปิดเผยนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นีน้อกจากการกําหนด

นโยบายดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ ยงัเพิ่มประเด็นความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาข้อมลูส่วนบุคคล โดยมีฝ่าย

กฎหมาย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ปฏิบัติงานเพ่ือลดหรือจํากัดความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ปี 2563 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการรักษาข้อมลูลกูค้า และได้ปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัดงักลา่วทัว่ทัง้องค์กร

อยา่งเคร่งครัดเพ่ือการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า 

� ผลสํารวจความพงึพอใจของลกูค้า 

บริษัทฯ มุง่สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลกูค้า ทัง้นีเ้พ่ือปรับปรุงกระบวนการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง การ

รับฟังเสียงของลกูค้าเพ่ือติดตามความสนใจ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการให้บริการจึงเป็นเร่ืองสําคญั ทัง้นีใ้นแต่ละ

เดือนจะมีการส่ือสารความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริการจากลูกค้าผ่านช่องทางภายในไปยังแต่ละสาขา และ

กําหนดให้เสียงสะท้อนจากลกูค้าเป็นตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานหลกัของสํานกังานสาขารวมถึงสํานกังานใหญ่

อีกด้วย 

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ “ผลสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า” ได้ท่ีรายงานความยัง่ยืน ปี 

2563 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 

10.5.5 การยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมของอุตสาหกรรม (Ethical Standards & Policy Influence) 
ปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกบัผู้ประกอบการในสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถ และชมรมสนิเช่ือสว่น

บุคคล ได้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

ยกระดบัด้านมาตรฐานของการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม อาทิ มาตรการให้ความช่วยเหลือลกูค้าท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปรับอตัราเพดานดอกเบีย้สินเช่ือ

ส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกํากบัลงร้อยละ 3-4 การ

ปรับวิธีการคํานวณดอกเบีย้ผิดนดัชําระ รวมถึงแนวทางการคิดค่าธรรมเนียมค่าติดตามทวงถาม เพ่ือให้เป็น

ประโยชน์ตอ่ประชาชนมากท่ีสดุ 
10.5.6 การปลูกฝังการตระหนักรู้ และวนิัยทางการเงนิให้แก่ลูกค้า 
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� โครงการรู้รับ-จบัจ่าย 

บริษัทฯ ได้จดัทําโปรแกรมรู้รับจบัจ่าย ซึ่งเป็นโปรแกรมบญัชีให้ผู้ ใช้งานสามารถบนัทึกรายรับ - รายจ่าย ตาม

แนวทางปฏิบติัของธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการลดหนีค้รัวเรือนในภาคประชาชน

ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดให้ลูกค้าของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปสามารถ ดาวน์โหลด

โปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยโปรแกรมสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการ

ใช้จ่ายเพ่ือบ่งชีว้ินยัทางการเงิน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ ใช้งานได้เข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง สามารถ

ติดตามค่าใช้จ่าย รายรับ และเงินออมส่วนตวัได้ หรือหากลกูค้าและประชาชนทัว่ไปต้องการสมดุบนัทึกบญัชี

รายรับ -รายจ่าย ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้จากสาขาของบริษัทฯ ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

� โครงการ “คลินิกแก้หนี”้ ร่วมกบั บริษัท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จํากดั (บสส.) 

นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้ เพ่ือสนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงินให้แก่ลกูค้าของบริษัท

ฯ และประชาชนทัว่ไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ยงัร่วมกบั บสส. เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนีเ้พ่ือช่วยเหลือลกูหนีร้าย

ย่อยท่ีมีหนีก้ับเจ้าหนีห้ลายราย โดยเป็นหนีเ้สีย บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มี

หลกัประกนั เพ่ือให้โอกาสแก้ปัญหาหนี ้ควบคู่กบัการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินยัทางการเงินท่ีดี

ให้แก่ลูกหนี  ้และประชาชนท่ีสนใจ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในระยะยาว โดยในปี 2563 มีผู้ประกอบการท่ีมิใช่สถาบนัการเงินเข้าร่วมทัง้สิน้ 19 บริษัท 

� ร่วมโครงการให้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจไมโครไฟแนนซ์แก่ประชาชน 

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ได้จดังานสมัมนา เร่ือง 

“การลดความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ และการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: ภาคเหนือ” เม่ือวันศุกร์ท่ี 21 

สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พร้อมการถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook Live โดยคุณชูชาติ เพ็ชรอําไพ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด 

(มหาชน) ได้ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุในการร่วมเสวนา พร้อมกบั คณุวิทยั รัตนากร ผู้ อํานวยการธนาคาร

ออมสิน และคุณอภิรมย์ สขุประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนําเสนอ 

ความคิดเห็นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทของธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในการช่วยลดความเหล่ือม

ลํา้ทางการเงินให้แก่ นกัศกึษา อาจารย์ และบคุคลทัว่ไป 

10.5.7 การมุ่งเน้นการให้บริการท ี่เป็นเลศิ และเสมอภาค 
ณ  วั น ท่ี  31 ธั น ว า ค ม  2563 บ ริ ษั ท ฯ  มี จํ า น ว น ลู ก ค้ า ค ง ค้ า ง ทั ้ง ห ม ด ก ว่ า  2 ล้ า น ร า ย  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้า (Good Customer 

Experience) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสําคัญ ดังนัน้ ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้ดําเนินงาน

ดงัตอ่ไปนี ้

� นโยบายการให้บริการท่ีเป็นเลศิ 

บริษัทฯ มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานด้านการบริการ โดยจดัให้พนกังานได้ฝึกอบรม และได้รวมผลการประเมินการ

ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือวัดผลการดําเนินงานของบุคลากร (KPIs) การให้บริการแก่ลูกค้า ทัง้นี ้
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ข้อเสนอแนะท่ีได้ผ่านแบบสํารวจความพงึพอใจลกูค้าจะถกูเผยแพร่ในช่องทางส่ือสารภายในของบริษัทฯ และ

ใช้เป็นผลคะแนนเพ่ือประเมินผลงานด้านการบริการของแต่ละสาขาในทกุๆ เดือน นอกจากนัน้ พนกังานทกุคน

จะต้องผ่านหลกัสตูรการฝึกอบรม “เทคนิคการให้บริการท่ีเป็นเลิศ” ซึ่งในปี 2563 นี ้ไม่ได้ดําเนินการอบรม

หลกัสตูรดงักลา่ว เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

� ช่องทางสําหรับ Customer Engagement 

แ ม้ ว่ า ลู ก ค้ า ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ เ ป็ น ลู ก ค้ า ก ลุ่ ม อ อ ฟ ไ ล น์  ( Offline)  ใ น ปี  2 5 6 3  

บริษัทฯ พบว่าจํานวนลูกค้าท่ีติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Facebook Fanpage และ LINE 

Official Account มีจํานวนเพิ่มขึน้ด้วยเช่นกนั โดยสามารถสรุปได้พอสงัเขป ดงันี ้

สาขาบริการลูกค้า 

จาํนวน  4,884 
สาขาทั่วประเทศ 

เวบ็ไซต์:  
www.muangthaicap.com 

Facebook: เมืองไทย 
แคปปิตอล 

ยอด 78,369 ผู้ตดิตาม 

หรือเพ ิ่มข ึน้  37.79 % 
เมื่อเท ียบกับ ปี 2562 

LINE OA: 
@ muangthaicapital 

ยอดเพ ิ่มเพ ื่อน  19,491 
บัญชี 

หรือเพ ิ่มข ึน้  167.48 % 
เมื่อเท ียบกับ ปี 2562 

แอปพลเิคชันเมืองไทย 
4.0 

 
43,300 บัญชีผู้ ใช้งาน  

 

� การพฒันานวตักรรม และ Digital Transformation 

- แอปพลเิคชัน  เมืองไทย แคปปิตอล 4.0  
บ ริ ษัทฯ  ไ ด้พัฒนาแอปพลิ เ คชัน เ พ่ื อ อํ านวยความสะดวกลูก ค้ า ในช่ ว ง ก า รแพ ร่ ร ะบาดขอ ง 

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่ช่วยให้ลกูค้าสามารถตรวจสอบความถกูต้องของใบเสร็จรับเงิน รวมถึง

ลกูค้าสามารถชําระผ่าน Digital Payment ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขา ทัง้ยงัช่วยลดการใช้กระดาษลงได้อีก

ด้วย ทัง้นี ้ปี 2563 มียอดใช้จ่ายผา่นแอปพลเิคชนัจํานวน 9,416 ครัง้* 
*บริษัทฯ เร่ิมเปิดช่องทางให้ลูกค้าชําระผ่าน Digital Payment ในเดือนกันยายน 2563 ท้ังน้ีจํานวนยอดใช้จ่ายท่ีเปิดเผยข้างต้น 

บริษัทฯ นับเฉพาะจํานวนยอดใช้จ่ายท่ีทํารายการสําเร็จเท่าน้ัน 
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10.6 สรุปผลการดาํเนินงานมิตสิังคม 

สรุปผลการดาํเนินงานมติสิังคม 

จํานวนพนกังาน 10,328 คน 

อตัราผลตอบแทนตอ่พนกังาน (HC ROI) 3.34 

จํานวนชัว่โมงฝึกอบรมตอ่พนกังานทัง้หมด  3.3 ชัว่โมง 

คา่ใช้จ่ายในการอบรมตอ่พนกังานทัง้หมด 248 บาท 

ผลการประเมินความพงึพอใจของพนกังาน ระดบัความพงึพอใจคิดเป็น 96.63 % 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการลงทนุทางสงัคมใน 

“โครงการเมืองไทยบ้านใหมข่องหน”ู 

(Community Investment) 

4,600,0000 บาท  

(4 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ในจงัหวดักาญจนบรีุ  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดันครพนม จงัหวดันครสวรรค์) 

ปริมาณโลหิตจากการบริจาคของพนกังานใน 

“โครงการเมืองไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้แก่

สภากาชาดไทย 

พนกังานท่ีร่วมบริจาคโลหิต จํานวน 7,121 คน (300 ซีซีตอ่คน) 

รวมเป็นจํานวนโลหิต 2,492,350 ซีซี 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการแจกจ่ายถงุยงัชีพเพ่ือ

ช่วยเหลือสงัคมในช่วงการแพร่กระจายของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

60 ล้านบาท (ถงุยงัชีพ 200,000 ชดุ)  

ร่วมกบัเงินสว่นตวัของครอบครัวเพช็รอําไพ 

 

ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน เป็นธุรกิจท่ีเน้นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้บริการ ซึง่มีพนกังานเป็น

ทรัพยากรหลักต่อผู้ รับบริการ กล่าวคือลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญกับการดูแลพนักงานให้สามารถ

ปฏิบติังานได้อย่างมีความสขุ ได้รับผลตอบแทนรวมถึงสวสัดิการท่ีเหมาะสม เพ่ือดงึดดูและรักษาบคุลากรท่ีมี

ศกัยภาพให้สามารถขับเคล่ือนองค์กร และเติบโตไปพร้อมกบัองค์กรในระยะยาว ด้วยการสร้าง “วฒันธรรม

องค์กร” ท่ีแข็งแกร่งและเป็นศนูย์รวมของพนกังาน และผู้บริหารทกุระดบั  

วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย “คุณค่าหลกั” 5 ประการ ซึ่งเป็นข้อยึดถือและปฏิบัติของบุคคลากรทุก

ระดบัในองค์กร และได้รับการปลกูฝังให้แก่พนกังานผา่นรุ่นสูรุ่่น ดงันี ้

� ซ่ือสตัย์สจุริต 

� ทุม่เทเพ่ืองาน 

� ทศันคติดี 

� สามคัคีรวมใจ 
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� ระเบียบวินยัเคร่งครัด 

บริษัทฯ เช่ือว่าพนกังานท่ีมีความสขุ จะสามารถสง่ต่อความสขุให้แก่ลกูค้าของเราได้ ดงัสโลแกนของบริษัทฯ 

ท่ีว่า “บริการใกล้ช ิด  ดุจญาติมิตรท ี่ร ู้ ใจ” ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายและแนว

ปฏิบติัต่อการดแูลพนกังานจากปีท่ีผ่านมา และยงัไม่ได้มีการตัง้เปา้หมายในการพฒันาด้านมิติสงัคม เน่ืองจาก

ยงัอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมลูทางสถิติย้อนหลงั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตัง้เป้าหมายได้

ภายในปี 2564  

 

 

10.6.1 นโยบายการสรรหา และจัดสรรทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ  มุ่ ง เ น้นการสรรหาบุคลากรท่ี เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าท่ีโดยยึดมั่นต่อ 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วน “นักลงทุนสมัพันธ์” และยอมรับความ

หลากหลายในการคดัเลือกบคุลากร ซึง่หมายรวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายของบริษัทฯ ด้วยความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกนัทัง้ความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา สถานะทางสงัคม หรือทศันคติด้านการเมือง 

หากแต่ต้องคํานึงถึงความสามารถ ขีดจํากดั และความเส่ียงในการปฏิบติังานด้วย ดงันัน้ บคุลากรในบริษัทฯ จึง

ประกอบด้วยพนกังานท่ีมาจากตา่งถ่ิน วฒันธรรมหลากหลาย พืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี

แตกตา่งกนั 

ดงันัน้ พนกังานในระดบัปฏิบติังาน ซึง่สว่นมากเป็นพนกังานท่ีประจําอยูท่ี่สาขา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หลกั ในการวิเคราะห์ อนมุติัสนิเช่ือ และติดตามทวงถามสินเช่ือ (Front Office) ถือวา่เป็นหน้าท่ีท่ีมีความเส่ียงใน

การปฏิบติังาน บริษัทฯ จึงหลีกเล่ียงการใช้พนักงานเพศหญิง อย่างไรก็ตาม พนักงานในระดบัปฏิบติังาน ท่ีมี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนท่ีไม่มีความเส่ียงในการปฏิบติังาน (Middle และ Back Office) จึงประกอบด้วย

พนกังานทัง้หญิงและชาย สามารถจําแนกสดัสว่นได้ดงัตอ่ไปนี ้
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พนักงานแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สัดส่วนชาย (คน) สัดส่วนหญิง (คน) 

จํานวนพนกังานทัง้หมด 9,202 1,126 

พนกังานปฏิบติังานสว่นหน้า (Front Office) 9,058 - 

พนกังานปฏิบติังานในสาขา และสํานกังานใหญ่ (Back Office) 116 1,120 

ผู้บริหาร 24 4 

คณะกรรมการบริหาร 10 3 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการกระทําใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบคุคล หรือกลุม่บคุคลใด ทัง้

ทางตรงและทางอ้อม อนัได้แก่ การลว่งละเมิดทางกาย วาจา การข่มเหง การข่มขู่คกุคาม การทําให้เกิดความอบั

อาย การล่วงละเมิดทางเพศ การเหยียดหยาม เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะไม่ใช้และไม่สนบัสนนุการใช้แรงงานผิด

กฎหมายทกุรูปแบบ 

บริษัทฯ เปิดช่องทางร้องเรียนสําหรับกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้ง

เ บ า ะ แ ส  ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ท่ี เ ปิ ด เ ผ ย ใ น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ใ น ส่ ว น 

“ติดตอ่เรา” ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ไมมี่การร้องเรียนในกรณีดงักลา่ว 

10.6.2 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานได้พฒันาทกัษะ และความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบติังานเพ่ือให้เกิด ประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผลสงูสดุผา่นการอบรม และแพลตฟอร์มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในท่ีเรียกวา่ “MTC University” 

การอบรม 

แผนการอบรมเ พ่ือพัฒนาทักษะ  และความ รู้ของพนักงานแบ่งออกเ ป็น  2  ประเภทหลัก  คือ 

ประเภทคาดหวงัประสทิธิภาพ และประเภทคาดหวงัประสทิธิผล 

- การอบรมในเชิงประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลกัสตูรท่ีแตกต่างกัน เพ่ือวตัถุประสงค์ในการพฒันาท่ี

แตกตา่งกนัของพนกังานตา่งระดบั อาทิ การอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม ่การอบรมการให้บริการท่ีเป็นเลศิ การ

อบรมเทคนิคการเร่งรัดหนีส้ินทางโทรศพัท์และภาคสนาม การอบรมเทคนิคการบริหารจดัการสําหรับผู้บริหาร 

เป็นต้น 

- การอบรมในเชิงประสทิธิผล ประกอบด้วยหลกัสตูรภาคบงัคบั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้พนกังานสามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ี และสามารถวดัผลหลงัการอบรมได้อยา่งชดัเจน โดยวดัผลลพัธ์จากผลประกอบการของบริษัทฯ 

ได้แก่ หลกัสตูรการอบรมนายหน้าและตอ่อายนุายหน้าประกนัวินาศภยั ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกบั “การอบรม” ได้ท่ีรายงานความยัง่ยืน ปี 2563 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

แพลตฟอร์มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน (“MTC University”) 
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เ ป็นดิ จิทัลแพลตฟอร์มกลาง  เ พ่ือประยุกต์ใ ช้ สําหรับจัดการเ ร่ืองต่างๆ  ภายในองค์กร  รวมถึง 

การเช่ือมโยง และแบง่ปันองค์ความรู้เฉพาะของบริษัทฯ ประกาศจากคณะผู้บริหาร ฐานข้อมลูตา่งๆ  รวมถงึเร่ือง

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเละอยู่ในความสนใจของพนกังานและผู้บริหาร หรืออีกนยัหนึ่งคือทําหน้าท่ีเสมือนเป็นห้องสมดุ 

(Library) ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทัง้นีว้ัตถุประสงค์ของดิจิทัลแพลตฟอร์มดงักล่าว คือการสร้าง

วฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กรเพ่ือพฒันาบุคลากรและต่อยอดศกัยภาพของบุคลากรมิให้หยุดน่ิง เท่าทนัต่อ

สภาวะการแข่งขนัอยู่เสมอ นอกจากนัน้องค์ความรู้ท่ีถกูรวบรวมไว้ในดิจิทลัแพลตฟอร์ม ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

สง่ตอ่องค์ความรู้ท่ีพนกังานใหมจํ่าเป็นต้องรู้ได้อีกช่องทางด้วยเช่นกนั 

 

10.6.3 นโยบายการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน  ผลตอบแทน  สวัสดิการ  และความปลอดภัย
ของพนักงาน  

นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังาน 

บริษัทฯ กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการดําเนินงาน (KPIs) ท่ีเรียกว่า “MTC Model” ซึ่งเป็นมาตรฐานการ

ประเมินผลงานของพนกังาน อนัมุ่งเน้นการรักษาคณุภาพสินเช่ือเป็นสําคญั โดยค่าตอบแทนจะขึน้อยู่กบัผลการ

ปฏิบติังานซึ่งประเมินเป็นรายบคุคล ทําให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมสอดคล้องกบันโยบายสิทธิมนษุยชน

ของบริษัทฯ วา่ด้วยการปฏิบติัตอ่บคุคลด้วยความเสมอภาค เป็นท่ียอมรับของบคุลากรทกุระดบั 

นโยบายผลตอบแทน และสวสัดิการ 

- ผลตอบแทนระยะยาว 

นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา และคา่ตอบแทนซึง่ขึน้อยูก่บัผลการปฏิบติังานแล้ว พนกังานยงัได้รับ

ผลตอบแทนจากการแบง่สว่นจากรายได้ของบริษัทฯ การแบง่ปันผลตอบแทนประเภทนีทํ้าให้พนกังานรู้สกึถงึการ

มีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ อีกด้วย ซึง่ความรู้สกึมีสว่นร่วมนีส้ง่ผลกระทบเชิงบวกอยา่งชดัเจนตอ่การ

ดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ืองไมติ่ดขดัเน่ืองมาจากการลาออกของพนกังานในตําแหน่งสําคญั (Key person) 

- สวสัดิการอ่ืน 

� ประกนัภยั 

- บริษัทฯ จดัให้พนกังานมีสวสัดิการด้านการประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต และประกนัอบุติัเหต ุเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทัง้เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจดัให้มีสวสัดิการพิเศษเป็นคา่รักษาพยาบาลประจําปีสําหรับพนกังานทกุระดบัอีกด้วย  

- บริษัทฯ อนญุาตให้พนกังานสามารถซือ้ พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์และรถยนต์สว่นบคุคลได้ในราคา

พิเศษ 

� ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ 

- บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงิน

ช่วยเหลือในกรณีพนกังานคลอดบตุร อีกทัง้ บริษัทฯ และพนกังานได้จดัตัง้กองทนุรวมนํา้ใจเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน

พนกังานในกรณีท่ีคนในครอบครัวหรือบคุคลใกล้ชิดเสียชีวิต เป็นต้น 
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� ท่ีพกัสําหรับพนกังาน 

- เพ่ือลดภาระค่าครองชีพให้แก่พนกังาน บริษัทฯ ได้จดัหาท่ีพกัให้แก่พนกังาน โดยอนญุาตให้พนกังาน

เข้าพกัท่ีอาคารสาขาได้หากพนกังานมีความจําเป็น และพนกังานท่ีประจํา ณ สํานกังานใหญ่ จะได้รับอนญุาตให้

พกัท่ีหอพกัของบริษัทฯ ซึง่ตัง้อยูใ่กล้กบัอาคารสํานกังานใหญ่ในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

� สถานท่ีออกกําลงักายภายในอาคารสํานกังานใหญ่ 

- บริษัทฯ จดัให้มีสถานออกกําลงักายภายในอาคารสํานกังานใหญ่ ซึง่ประกอบด้วยอปุกรณ์ฟิตเนสท่ีได้

มาตรฐานสากล เป็นพืน้ท่ีสําหรับพนกังาน และผู้บริหารทกุระดบั รวมถงึห้องอาบนํา้ ท่ีสะดวกครบครัน 

� กิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ 

- เน่ืองจากการทํางานเป็นทีมถือเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงานเพ่ือให้ประสบผลสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงเป็นวฒันธรรมองค์กรหลกัของบริษัทฯ จึงจดัให้มีกิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่าง

พนกังาน อนัได้แก่ กิจกรรมเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม ่กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในเขตทัว่ประเทศ กิจกรรมท่องเท่ียว

ประจําปี กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนท่ีจัดโดยองค์กรภายนอก (ผ่านงบสนับสนุนของบริษัทฯ) รวมถึง

กิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ซึ่งเปิดโอกาสให้พนกังานได้ร่วมกนัสร้างประโยชน์ให้สงัคม และชมุชนท่ีตนเองมีส่วน

ร่วมด้วย 

� เงินชดเชยตามกฎหมายถงึอายเุกษียณ 

o บ ริ ษั ท ฯ  มี ก า ร สํ า ร อ ง เ งิ น ชด เ ช ยต ามกฎหมาย ใ ห้ แ ก่ พนั ก ง าน  สํ า ห รั บพนั ก ง าน ท่ี มี 

อายงุานตัง้แต ่20 ปีหนึง่วนัขึน้ไป ซึง่มีสทิธิได้รับคา่ชดเชยอตัรา 400 วนั ในวนัเกษียณอายเุม่ือพนกังานมีอาย ุ60 

ปีบริบรูณ์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัท่ี 7 

 

� กองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน 

- นอกเหนือจากค่าตอบแทนทั่วไป บริษัทฯ ยังจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบัญญัติ

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และ พนกังานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือน ในอตัรา

ร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทนุสํารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกสิกรไทย และจะ

จ่ายคืนให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานคนนัน้ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุสํารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ 

นโยบายความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในการปฏิบติังานของพนกังาน 

- หมวกนิรภยัสําหรับขบัข่ีจกัรยานยนต์ 

เน่ืองด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานระดบัปฏิบติัการสว่นมาก จําเป็นต้องใช้จกัรยานยนต์เป็น

พาหนะในการปฏิบติัหน้าท่ี ดงันัน้ บริษัทฯ จงึจดัหาหมวกนิรภยัให้กบัพนกังาน ตามนโยบายความปลอดภยัของ

บริษัทฯ และกําหนดให้พนกังานต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัให้ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์ต้องสวมใสห่มวกนิรภยั

ทกุครัง้เพ่ือความปลอดภยัของตวัพนกังานเอง ทัง้นีเ้พ่ือบรรเทาความรุนแรงจากอบุติัเหตท่ีุอาจเกิดขึน้อยา่งไม่

คาดคิดได้ 
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ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั “อตัราการลาโดยไม่ได้วางแผนของพนกังาน” และ “อตัราการ

บาดเจ็บจากการทํางาน” ได้ท่ีรายงานความยัง่ยืน ปี 2563 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

10.6.4 นโยบายการบริหารการสืบทอดตาํแหน่ง 
เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายการวางแผนสืบ

ทอดตําแหน่งสําคญัของบริษัทฯ ไม่เจาะจงเฉพาะ ตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูเท่านัน้ ซึง่การสรรหาผู้ ท่ีจะสามารถ

ปฏิบติังานทดแทนในตําแหน่งสําคญัเป็นไปตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 

10.6.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) สําหรับ

ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และตําแหน่งในสายงานหลัก โดย

พิจารณาจากทกัษะ ความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบติังาน และความพร้อมของแตล่ะบคุคลเป็นสําคญั 

10.6.4.2 บริษัทฯ จดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคคลท่ีเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Successor) 

ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ความพร้อม  รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan) ตามแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และตําแหน่งในสายงานหลกัไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  

10.6.4.3 ผู้ สืบทอดตําแหน่ง (Successor) ท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหน่ง

นอกจากจะต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมด้วยคุณสมบติัและประสบการณ์การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้อง

ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียน ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (Job 

Rotation) และเข้ารับอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจําเป็นเพิ่มเติม เพ่ือให้การสง่มอบงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

และตอ่เน่ือง 

10.6.4.4 สําหรับผู้ สืบทอดตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือสร้าง ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 

10.7 สรุปผลการดาํเนินงานมิตสิิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการดําเนินงานมิติสิง่แวดล้อม 

ประเภท  หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 

ปี 2563 ปี 2562 

ขอบเขตท่ี 1 (Scope 1) tonCO2e 7,008.49 2,477.75 

ขอบเขตท่ี 2 (Scope 2) tonCO2e 16,039.76 N/A 

ขอบเขตท่ี 1 และ 2  tonCO2e 23,048.25 2,477.75 

จํานวนพนกังานประจํา คน 10,328 9,589 
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สรุปผลการดําเนินงานมิติสิง่แวดล้อม 

ประเภท  หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 

ปี 2563 ปี 2562 

ความเข้มข้นของปริมาณการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (FTE) 

tonCO2e / คน 2.23 0.26 

ขอบเขตท่ี 3 (Scope 3) tonCO2e 528.84 437.70 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ปรับปรุงวิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทรัพยากรท่ีบริษัทใช้เป็นหลัก ได้แก่ การใช้น้ํามันสําหรับ

พาหนะท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ําประปา การใช้กระดาษ และการปล่อยมีเทนจากระบบ septic tank ของท้ังสํานักงาน

ใหญ่ และสํานักงานสาขา ร้อยละ 100 ทําให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของปี 2563 สูงข้ึนกว่า ปี 2562 อย่างมีนัยสําคัญ  

10.7.1 นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจดัให้บริษัทฯมีการทบทวน “นโยบายด้านการจดัการสิง่แวดล้อม” ให้

สอดคล้องกบับริบท และความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในระดบัสากล และสะท้อนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน

มิติสิง่แวดล้อมอยา่งครอบคลมุทัง้บริษัทฯ บริษัทยอ่ย รวมถงึพนกังาน คูค้่าและพนัธมิตรทางธุรกิจ 

ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั “นโยบายด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม” ได้ท่ีรายงานความยัง่ยืน 

ปี 2563 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

10.7.2 รายงานผลการดาํเนินงานด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
บริษัทฯ ดําเนินการจดัทําคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร โดยทําการวดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยในปี 

2563 ใน 3 ขอบเขต (Scope) และได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั รายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถดูได้ท่ี “การให้ความเช่ือมัน่จากหน่วยงานรับรองอิสระ” ในรายงานความยัง่ยืน 2563 บริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

ขอบเขตที่ 1 (Scope 1) การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct GHG Emissions)  

คํานวณจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงท่ีเกิดจากพาหนะขององค์กร (ท่ีองค์กรเป็นเจ้าของ) และท่ีบริษัทฯ จ่าย

ให้กบัพนกังานซึ่งใช้รถจกัรยานยนต์ส่วนตวัเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัทฯ โดยคํานวณจากปริมาณการใช้นํา้มนั

เบนซิน และนํา้มนัดีเซลท่ีใช้จริงในปี 2563 
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ตารางปริมาณการใช้น ํา้มัน 
ประเภท  ปริมาณการใช้  

(Liter) 
tonCO2e 

นํา้มนัดีเซล (Diesel) 1,023,106.42 2,803.62 

นํา้มนัแก๊สโซฮอล์ 91, 

95 

1,478,859.35* 3,357.45 

รวม 2,501,965.77 6,161.07 

FTE 10,328 คน 0.60 

*หมายเหตุ: บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลการใช้จริงน้ํามันดีเซล และเบนซินจาก Fleet card (เฉพาะรถท่ีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ 

และรถผู้บริหาร) และประมาณการปริมาณการใช้น้ํามันเบนซินท่ีบริษัทฯ จ่ายให้กับพนักงานซ่ึงใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพ่ือใช้ใน

กิจการของบริษัทฯ วิธีการประมาณการคือ นํารายจ่ายค่าน้ํามันท่ีพนักงานเบิกในแต่ละเดือนมาหารกับราคาน้ํามัน ณ ส้ินเดือน

น้ัน  ๆซ่ึงจะได้หน่วยเป็นจํานวนลิตร 

บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคมุการใช้นํา้มนัด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมใหญ่จากเดิมท่ี

ต้องเดินทางมาประชุมพร้อมกนั ณ อาคารสํานกังานใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นการประชุมผ่าน

ทางไกล (Video Conference) สําหรับการแถลงนโยบายประจําปี 2564 ท่ีผ่านมา ช่วยลด

คาร์บอนฟตุพริน้ต์ได้ 4.66 tonCO2e หรือเทียบเท่าการดดูซบัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของ

ต้นไม้ 517 ต้น* 
*หมายเหตุ: บริษัทฯ ใช้เคร่ืองมือการคํานวณของโครงการ Care the bear ซ่ึงจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHG Emissions)  

คํานวณจากการซือ้พลงังานไฟฟ้ามาใช้ในบริษัทปี 2563 นอกจากมาตรการการประหยดัไฟฟ้าตาม

แนวทางการปฏิบติัของบริษัทฯ เดิม ซึ่งรวมถึงโครงการ “ปิดเพ่ือเปล่ียน”  ตามท่ีได้เปิดเผยในรายงาน

ความยัง่ยืนปี 2562 ไปแล้ว ปริมาณการใช้ไฟฟา้ในตารางด้านลา่ง เป็นการประมาณการปริมาณการใช้

ไฟจากคา่ไฟฟา้ท่ีบริษัทฯ ชําระจริง (ข้อมลูครอบคลมุทัง้สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 100) หารด้วยคา่เฉล่ียราคาไฟฟา้ 4.20 บาทตอ่หน่วย* 

 

ตารางปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2563 
 รายจ่ายค่าไฟฟ้า

ท ี่ชาํระจริง 
ปริมาณการ
ใช้ (kWh) 

tonCO2e 

การใช้

ไฟฟา้ 

134,701,182.19 32,085,942.74 16,039.76 
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*หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียราคาไฟฟ้า 4.20 บาทต่อหน่วย คํานวณจากการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจริง (หน่วย : kWh) ใน

แต่ละเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าค่าเฉล่ียท่ีได้ในแต่ละเดือนคือ 4.09 4.36 และ4.15 บาทต่อหน่วย 

ดังน้ันค่าเฉล่ียของท้ัง 3 เดือนจะอยู่ท่ี 4.20 บาทต่อหน่วย จากน้ันจึงนําค่าเฉล่ียท่ีได้ไปประมาณการกับรายจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ 

จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี 2563 จึงจะได้ข้อมูลประมาณการปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย : kWh) 

ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการกิจกรรมตา่งๆ (Other Indirect 

GHG Emission)  

คํานวณจากปริมาณการใช้กระดาษท่ีใช้จริง และการใช้นํา้ประปา ซึ่งประมาณการจากค่าใช้จ่ายค่า

นํา้ประปา (ข้อมลูครอบคลมุทัง้สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่งสามารถ

แจกแจงมาตรการและผลการดําเนินงานตามขอบเขตท่ี 3 ได้ดงันี ้

มาตรการการลดการใช้กระดาษ 
1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทกุฝ่ายงานในองค์กรร่วมมือกนัลดการใช้กระดาษ โดยรณรงค์ให้เลือกพิมพ์ และใช้

กระดาษทัง้ 2 ด้านอยา่งคุ้มคา่ 

2) บริษัทฯ ได้พัฒนาการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) โดยยึดระเบียบตามแนวทางปฏิบัติให้

สอดคล้องกบักรมสรรพากร ซึง่ได้เร่ิมดําเนินงานนําร่องเม่ือเดือนตลุาคม 2563 ซึง่ช่วยลดใบเสร็จไปได้ 5,300.20 

รีม หรือคิดเป็น 11,554.44 กิโลกรัม หรือช่วยลดคาร์บอนฟุตพริน้ต์ได้ 7.71 tonCO2e ทัง้นีจ้ะขยายขอบเขต

โครงการออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้ครอบคลุมทุกสํานักงานสาขาทั่วประเทศภายในเดือน

เมษายน ปี 2564 

 

ตารางปริมาณการใช้กระดาษ ปี 2563 
ประเภท  ปริมาณการใช้  (kg) TonCO2e 

A4 272,303.80 181.82 

F14 99,333.08 66.32 

รวม 371,636.88 248.14 

หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษผ่านโปรแกรม ACC ต้ังแต่ปี 2560 

มาตรการการใช้ทรัพยากรนํา้ 
ปริมาณการใช้ทรัพยากรนํา้เป็นการประมาณการปริมาณการใช้นํา้จากคา่นํา้ประปาท่ีบริษัทฯ ชําระจริง 

(ข้อมลูครอบคลมุทัง้สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 100) หารด้วยค่าเฉล่ียราคา

นํา้ประปา 0.013* บาทตอ่หน่วย  
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ตารางปริมาณการใช้น ํา้ ปี 2563 
  

รายจ่ายค่านํา้ประปา
ที่ชาํระจริง 

ปริมาณการใช้   
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร  

m3) 

 
tonCO2e 

การใช้

นํา้ประปา 

13,159,999.93 987,322.65 280.70 

*หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียราคาน้ําประปา 0.013 บาทต่อหน่วย คํานวณจากการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้น้ําประปาท่ีเกิดข้ึนจริง (หน่วย : 

m3) ในแต่ละเดือน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าค่าเฉล่ียท่ีได้ในแต่ละเดือนคือ 0.013 0.013 และ0.014 บาทต่อ

หน่วย ดังน้ันค่าเฉล่ียของท้ัง 3 เดือนจะอยู่ท่ี 0.013 บาทต่อหน่วย จากน้ันจึงนําค่าเฉล่ียท่ีได้ไปประมาณการกับรายจ่ายค่า

น้ําประปาท่ีบริษัทฯ จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี 2563 จึงจะได้ข้อมูลประมาณการปริมาณการใช้น้ําประปา (หน่วย : m3) 

การประเมนิความเสี่ยงด้านนํา้ในพืน้ท ี่ดาํเนินงานของบริษัทฯ  
บ ริ ษัทฯ  ดํ า เ นิ นกา รตรวจประ เ มินความ เ ส่ี ย ง ด้ าน นํ า้  ครอบคลุม พื น้ ท่ี ดํ า เ นิ น ง านทั ง้ 

สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาทกุสาขา (คิดเป็นร้อยละ 100) ด้วยเคร่ืองมือ Aqueduct Water Risk Atlas 

ของ World Resource Institute ปี 2563 บริษัทฯ เร่ิมเก็บข้อมลูการใช้นํา้และประเมินความเส่ียงด้านนํา้ในพืน้ท่ี

ดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นปีแรก จงึไมพ่บการเปล่ียนแปลงของข้อมลูเม่ือเทียบกบัปี 2562 

สัดส่วนพืน้ท ี่ท ี่มีความเสี่ยงด้าน  Water Stress 

 Mega liter สัดส่วน  (ร้อยละ) 

Extremely High (>80%) 173.37 18 

High (40-80%) 242.25 25 

Medium to High (20-40%) 226.61 23 

Low to Medium (10-20%) 112.59 11 

Low (<10%) 232.50 24 

*หมายเหตุ: บริษัทฯ คํานวณสัดส่วนการใช้น้ําจากสาขา เป็นตัวแทน Water Stress จากเหล่งน้ําของการประปานคร

หลวง (MWA) เละการประปาส่วนภูมิภาค (PWA) 

มาตรการการจัดซ ือ้ผลติภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ สนับสนุนการจัดซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหมวดของอุปกรณ์สํานักงาน ณ 

สํานกังานใหญ่ ตามเกณฑ์ของกรมควบคมุมลพิษ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เร่ิมเปล่ียนการจดัซือ้กระดาษชําระ 

และกระดาษ A4 (เฉพาะสํานกังานใหญ่) เป็นแบบท่ีผา่นการรับรองฉลากเขียว 
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10.8 ผลการดาํเนินงานโครงการเพ ื่อสังคม 

บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) มาตัง้แต่ ปี 2554 โดย

มุ่งเน้นการให้และการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนและสงัคม ภายใต้แนวคิด “Responsible Lending” หรือการให้

สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ บริษัทฯ ได้ดําเนินการภายใต้โครงการ “เมืองไทยไม่ทิง้กนั” ยืนหยดัเคียงข้างชมุชนใน 3 

ด้านสําคญั ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านสาธารณสขุ และด้านศาสนา วฒันธรรม ซึง่เป็นรากฐานสําคญัของความ

เข้มแข็งของชมุชน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการดําเนินกิจกรรมดงักลา่วเป็นการลงทนุทางสงัคมและเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 

(Social Investment and Community Engagement) ระหว่างบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนท่ีบริษัทฯ มีสาขา

ตัง้อยู่ นอกจากจะเป็นการพฒันาความเป็นอยู่ให้ดีขึน้ (Well-being) ให้กบักลุ่มประชาชนฐานรากแล้ว ยงัเป็น

การสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) ด้วยการบอกต่อให้เกิดผลกระทบแบบก้อนหิมะ (Snowball Effect) 

ดงันัน้การดําเนินโครงการ “เมืองไทยไม่ทิง้กนั” จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทัง้พนกังาน และ

ลกูค้าได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ด้วย 

� ด้านการศกึษา  
บริษัทฯ ริเร่ิมโครงการสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กภายใต้ช่ือโครงการ “เมืองไทยบ้านใหม่ของ

หนู” ซึ่งได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองนานกว่า 8 ปี ในแต่ละปีบุคลากรท่ีประจําอยู่ตามสาขาในตําบล

ต่างๆ จะทําการศึกษาและสํารวจพืน้ท่ีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือภาคีท้องถ่ินอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้องก่อนนําเสนอต่อผู้บริหาร เม่ือได้รับการพิจารณาคดัเลือกพืน้ท่ีแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อไปยงั

องค์การบริหารสว่นตําบลในพืน้ท่ีท่ีได้รับการคดัเลือก เพ่ือกําหนดพืน้ท่ีสําหรับก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็ก

เลก็ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 1 - 1.2 ล้านบาท ตอ่อาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 1 หลงั 

สํ าห รับแบบการ ก่อส ร้ า งอาคา รนั น้  บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ อ้ า งอิ ง แบบจากกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งกําหนดแบบอาคารมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย และลดความแออดัให้แก่ 

เด็กปฐมวัยเป็นสําคัญ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้โครงการ ทัง้สิน้ 16 ศูนย์ 

ทั่วประเทศ และในปี 2563 นี  ้บริษัทฯ ได้จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึน้อีกจํานวน 4 ศูนย์  

ภายใต้งบประมาณกว่า  4 ,600,000 ล้านบาท  ในพืน้ ท่ี  4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์   

จงัหวดันครพนม จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีเด็กปฐมวยัเป็นผู้ รับประโยชน์

ทางตรงกวา่ 133 คน  

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัติดตามการดําเนินงานของศนูย์พฒันาเด็กเลก็อย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้

เป็นไปตามความตัง้ใจของบริษัทฯ โดยติดตามสอบถามข้อมลูจํานวนของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับโอกาสใน

การเข้าถงึพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั ซึง่มีองค์การบริหารสว่นตําบลของแตล่ะพืน้ท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบดแูล 

� ด้านสาธารณสุข   
พนักงานของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ “เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้แก่

สภากาชาดไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยในแต่ละปีพนกังานของบริษัทฯ จะสมคัรใจร่วมบริจาค
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โลหิต ณ โรงพยาบาลตา่งๆ หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ ในปี 2563 

บริษัทฯ ร่วมกบัสภากาชาดไทย จดักิจกรรมบริจาคโลหิตภายในอาคารสํานกังานใหญ่เป็นครัง้แรก โดย

มีพนักงานท่ีสมัครใจร่วมบริจาคโลหิต จํานวน 7,121 คน (300 ซีซีต่อคน) รวมเป็นจํานวนโลหิต 

2,492,350 ซีซี คิดเป็นร้อยละ 71.80 ของจํานวนพนกังานทัง้หมด 

� ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  
ในปัจจบุนั ศาสนสถานยงัคงถือเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชมุชน ดงันัน้บริษัทฯ จึงร่วมกบั

ลูกค้าเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินประจําปีอย่างสม่ําเสมอ โดยจัดให้มีการหมุนเวียนไป 

ตามชมุชนตา่งๆ วตัถปุระสงค์เพ่ือทํานบํุารุงประเพณีวฒันธรรม และสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบั

ชมุชน  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

ปี  2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมติพิจารณาว่าควรงดกิจกรรมดังกล่าวเ ป็นการชั่วคราว  

เน่ืองจากประชาชนส่วนมากได้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน และเพ่ือหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรม 

ท่ีแออดัตามแนวทางของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
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11. การควบคุมภายในและโครงสร้างการจัดการบริหารความเสี่ยง 
11.1 การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

หน่วยงาน ท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ จึงมีหน้าท่ีรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

(Dual Reporting Approach) เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ ทัง้นีบ้ริษัทฯ กําหนดให้มี

ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงตาม กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 

COSO-ERM แบง่ออกเป็น 5 องค์ประกอบได้ดงันี ้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment)  
บริษัทฯ กําหนดให้โครงสร้างขององค์กรเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการ

กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่ปฏิบติังานด้วยความเป็นอิสระ การมีกรรมการ

อิสระในสดัส่วนท่ีเพียงพอและเหมาะสม และการมีกรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยงักําหนดให้การปฏิบติังานทุกขัน้ตอนของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ กลา่วคือ มีการกําหนดอํานาจดําเนินการท่ีชดัเจน มีการถ่วงดลุอํานาจ มีการสอบทานระหว่างกนั 

และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกจากองค์กร ชัน้นําระดบัโลกท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการหมุนเวียนผู้ ตรวจสอบภายนอกจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 17  สิงหาคม  2563 ตามแนวปฏิบัติสําหรับบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์คือให้หมนุเวียนผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือเม่ือปฏิบติัหน้าท่ี

มาแล้ว 7 รอบปีบญัชี จะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบญัชี ซึง่เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เพ่ือ

ดํารงความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี 

2. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment)  
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การ

เปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน โดยมีหน่วยงานบริหาร

ความเส่ียงทําหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง  

บริษัทฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมาย โดยรายงาน

ตอ่ผู้บริหารและคณะกรรมการความเส่ียง และผู้บริหาร (Dual Reporting Approach) ทกุไตรมาส  

ฝ่ายบริหารความเส่ียงและฝ่ายกฎหมายได้จดัให้มีการประเมินปัจจยัความเส่ียง โอกาส และผลกระทบของ

เหตกุารณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดกลยทุธ์และ

แนวปฏิบติัเพ่ือบริหาร ลด จํากดั หรือกําจดัความเส่ียง ตามท่ีเปิดเผยในหวัข้อ “การจดัการบริหารความเส่ียง” 

3. การควบคุมการปฏบิัตงิาน  (Control Activities)  
บริษัทฯ กําหนดให้มีกิจกรรมการควบคมุอยู่ในทกุระดบัและทกุส่วนงานขององค์กร เช่น นโยบาย ระเบียบ

ปฏิบติั ขัน้ตอนการปฏิบติั การอนมุติั การกําหนดอํานาจ การตรวจสอบความถกูต้อง การสอบทานระหว่างกนั 
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รวมถึงจัดให้ผู้ บริหารทุกฝ่ายมีการทบทวน และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการป้องกนั หรือลดความเสียหาย ซึ่งอาจทําให้ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ

บริษัทฯ ได้ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ นโยบาย แนวปฏิบติั และ

ทิศทางกลยทุธ์ของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบติั และคูมื่อปฏิบติังาน ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2. มีการบริหาร ติดตาม และกํากบัดแูลการปฏิบติังาน ให้เป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ

คูมื่อ การปฏิบติังานตา่งๆ ตลอดจนการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกําหนดภายนอก  

3. มีการแบง่แยกหน้าท่ีและกําหนดอํานาจอนมุติัอยา่งชดัเจน ท่ีสามารถตรวจสอบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4. มีการกําหนดนโยบายการทํารายการเก่ียวโยงกัน (Related Parties Transaction) ท่ีคํานึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยให้พิจารณารายการเสมือนเป็น รายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก (At Arms’ 

Length Basis)  

5. มีดชันีชีว้ดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ท่ีเช่ือมโยงกบัเปา้หมายของบริษัทฯ  

6. มีการดแูลปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไมใ่ห้ถกูนํา ไปใช้ เพ่ือประโยชน์สว่นตน  

7. มีระบบการควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

8. มีการให้ความรู้และจดัอบรมเก่ียวกบัการควบคมุภายในแก่พนกังานอยา่งตอ่เน่ือง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information & Communication)  
เพ่ือให้เกิดการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนบัสนนุ และ

ลงทนุในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภยัสารสนเทศอย่างย่ิงยวดมาโดยตลอด รวมถึง

กําหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศ เพ่ือให้ข้อมลูต่างๆ อนัหมายถึงไม่จํากดั เพียงข้อมลู

ทางการเงิน มีความถูกต้อง ทันเวลา และเช่ือถือได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 

รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู เพียงพอ นบัตัง้แต่กระบวนการรวบรวมข้อมลู การประมวลผลข้อมลู การจบั

เก็บข้อมลู และการกู้ ข้อมลู เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบติังาน สามารถนําข้อมลูไปใช้ในการ

ตดัสนิใจ และดําเนินงานได้ 

บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภยัสารสนเทศ จากองค์กรชัน้นําระดบัโลกท่ีมี

ความน่าเช่ือถือ พร้อมทัง้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารทกุไตรมาส 

ทัง้นี ้ บริษัทได้ให้ความสําคัญเร่ืองความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ โดยได้ดําเนินการควบคู่ไปกับ

แผนงานโดยมีหน่วยงานภายนอก เข้ามาประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 

Security) และวดัระดบัความพร้อมขององค์กร ในการตอบสนองภยัคกุคามใหม่ๆ และได้ปรับปรุงนโยบายด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร (Corporate IT Policy) เพ่ือเสริมสร้างและตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลงได้

อย่างเพียงพอ รวมทัง้ได้มีการปรับ กระบวนการประเมินการได้มาและการพฒันาให้มีความยืดหยุ่นมากขึน้ เพ่ือ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีศักยภาพเข้ามาใช้ ให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ โดยได้นําเทคโนโลยี ท่ีมีความ

ยืดหยุน่สงูมาใช้ในการปฏิบติังาน 
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บริษัทฯ จดัให้มีระบบ Intranet และแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม MTC University และแพลตฟอร์ม MTC 

Forum เพ่ือใช้เป็นช่องทางการส่ือสารภายในบริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คําสัง่ และแนวทางการ

ปฏิบติังาน รวมถงึข่าวสารตา่งๆ ได้ อยา่งมีประสทิธิภาพ ทัว่ถงึและทนักาล มีการควบคมุความปลอดภยัด้วยการ

กําหนดสิทธ์ิ ในการเข้าถึงข้อมลูในระบบต่าง ๆ ตามหลกัการแบ่งแยกหน้าท่ีและการใช้งาน มีช่องทางในการ

ส่ือสารภายในองค์กร ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การสง่อีเมล  การประชาสมัพนัธ์ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆ รวมทัง้มี

การประชมุร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการประสานงานและสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสทิธิผล 

ตัง้แต่ปี 2562 บริษัทฯ กําหนดนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้

มีสว่นได้เสีย และมีระบบการดแูลข้อมลูท่ีรัดกมุย่ิงขึน้ 

5. การตดิตาม (Monitoring Activities)  
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติการควบคุมภายในอย่าง

สม่ําเสมอ และระบบการควบคุมภายในยังเพียงพอ เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสิง่แวดล้อม ซึง่กระบวนการติดตามผล ประกอบด้วย  

� การประเมินผลด้วยระบบ KPI เป็นการประเมินผลการดําเนินงานโดยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และ

พนกังาน รวมทัง้มีการประชุม ผู้บริหาร เพ่ือติดตามผลการดํา เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีกําหนดอย่าง

สม่ําเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายใน และกํา กบัการปฏิบติังานตามกฎหมาย  ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ( Internal Audit)  ทําหน้าท่ีตรวจสอบ  และประเมินประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ

มาตรฐานภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นความเส่ียงสําคญัของบริษัทฯ (Risk Based Audit) พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือการปรับปรุงกระบวน การดําเนินงานต่าง ๆ และติดตามผลเพ่ือให้มัน่ใจว่า ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุง

แก้ไขอยา่งเหมาะสม และทนักาล  

2. หน่วยงานกํากับการปฏิบติังานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ทําหน้าท่ีตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อกําหนดภายนอก โดยรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามต่อ

ฝ่ายบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม่ําเสมอ 

การตรวจสอบภายใน 
1. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ มีผู้ รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ

ภายในสงูสดุ ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร (Dual Report) ในปัจจุบนั คือ นาย

เฉลิม อินหอม ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมี

ประสบการณ์ทํางานด้านการตรวจสอบภายในซึง่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ มากวา่ 20 ปี 

2. การปฏบิัตงิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

2.1 แผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  
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หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี โดยอิงจากผลการประเมินความเส่ียง

ของฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมาย (Risk Based Basis) และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเพ่ือขอ

อนมุติัแผน โดยอาจมีการขอปรับปรุงแผนระหวา่งปีหากมีประเดน็ความเส่ียงใหมท่ี่สําคญั  

2.2 กระบวนการตรวจสอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัการตรวจสอบ ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ จริยธรรม

ของผู้ ตรวจสอบซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ท่ี

กระจายอยูท่ัว่ประเทศ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  

2.3 การนําเสนอรายงานตรวจสอบและตดิตามผล  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบควบคมุ ภายใน

แก่ผู้ รับผิดชอบหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขแล้วจึงรายงานตอ่ผู้บริหารเป็นประจําทกุ

เดือน และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 

3. การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน   

3.1 การฝึกอบรมเพ ื่อพ ัฒนาบุคลากรด้านความรู้  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน   
ในปี 2563 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้กําหนด ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจํานวน 15 คน เข้ารับการ

อบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  

3.2 จาํนวนพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน   
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมีการขยายสาขาในปี 2563 จํานวน 777 สาขา ทําให้ บริษัทฯ 

มีจํานวนสาขาทัง้หมด ณ สิน้สดุปี 2563 จํานวน 4,884 สาขากระจายอยู่ทัว่ประเทศ ฝ่าย ตรวจสอบภายในจึง

ต้องมีจํานวนพนกังานท่ีเพียงพอ ต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีมีขอบเขต ครอบคลมุถึงการปฏิบติังาน

ของสํานักงานสาขา เพ่ือ ให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ยัง เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ ดงันัน้ ณ สิน้สดุปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในจงึมีพนกังานตรวจสอบภายในรวมทัง้สิน้ 66 คน ซึง่

เป็นจํานวนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารมีความเหน็วา่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว 

4. การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ 
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้ท่ีปรึกษาจากภายนอก บริษัท ธรรมนิติ จํากดั (มหาชน) 

ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพชัน้แนวหน้าด้านกฎหมาย บญัชี ภาษีอากร การตรวจสอบบญัชี และการตรวจสอบ 

ภายใน เพ่ือการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ ซึ่งควรปฏิบติัทกุ 5 ปี ตามแนวทางใน การ

ปฏิบติัตามองค์ประกอบภาคบงัคบัของกรอบการ ปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล โดยแผนงานในปีนีมี้

วตัถปุระสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนในรายละเอียดการสอบทานการจดัทําผงัทางเดินของงาน 

(Flow Chart) จดุควบคมุและการประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัการจดัทําแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) 

การปฏิบติังานตรวจสอบการรายงานและปิดการตรวจสอบ และระบบการติดตามข้อเสนอแนะตามมาตรฐาน

ตรวจสอบภายใน 
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2) เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะและความสามารถแก่พนักงานท่ีบริษัทฯ พิจารณามอบภารกิจให้ทําหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบการตรวจสอบภายในด้วยวิธีการอบรม เชิงปฏิบติัการในการวางแผนรายละเอียด การสอบทาน การ

จดัทําผงัทางเดินของงาน (Flow Chart) จดุควบคมุ และการประเมินความเส่ียงท่ีสําคญัการจดัทําแนวทาง การ

ตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบติังาน ตรวจสอบ การรายงานและปิดการตรวจสอบ และระบบการติดตาม

ข้อเสนอแนะ 

3) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สากล (IPPF) อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ยังอยู่ในระยะท่ีสองของแผนงานการ

ประเมินคณุภาพงาน ตรวจสอบภายในในระยะแรก และจะเร่ิมแผนการประเมินระยะท่ีสองภายในปี พ.ศ. 2563 

แล้วจะรายงาน ผลการประเมินในรายงานความยัง่ยืน ปี 2564 ตอ่ไป 

5. การเพ ิ่มคุณค่าต่อบริษัทฯ  
ในการปฏิบติังาน หรือการประเมินผลใดๆท่ีต้องการความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และซ่ือสตัย์สจุริต หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในจะได้รับความไว้วางใจจาก คณะกรรมการ และผู้บริหารให้เป็นตัวกลางในการปฏิบัติงาน 

เน่ืองจากคณะกรรมการและผู้บริหารมีความเช่ือมัน่ในจรรยาบรรณของผู้ปฏิบติัหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ซึ่งการ

ปฏิบัติงานหรือการประเมินผลนัน้ อาจมิได้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน อาทิ การเป็นตวักลางในการประเมินความพงึพอใจของพนกังาน หรือการสมัภาษณ์พนกังานก่อนลาออก 

การชว่ยสืบสวนเพ่ือหาข้อเทจ็จริงกรณีพนกังานทจุริต เป็นต้น 

 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยปลกูจิตสํานึกให้ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ทกุระดบัให้ตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชัน่ และสร้างค่านิยมท่ีถกูต้องแก่

ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต  

นอกเหนือจากการดําเนินทจุริตภายใต้หลกัจริยธรรมและคณุธรรมแล้ว เมืองไทย แคปปิตอล ยงัยดึมัน่ การ

ปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติั ในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตัง้แต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 ซึ่ง

นบัเป็นพฒันาการท่ีสําคญัย่ิงในการยืนยนัถึงความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้

หลกัธรรมาภิบาล และให้ความสําคญักบัการป้องกนัและการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบเพ่ือใช้เป็น

แนวทางสู่ความสําเร็จอย่างยัง่ยืน ทัง้นีน้โยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ได้ถกูเผยแพร่ไว้ใน

หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือส่ือสารให้พนกังาน คู่ค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้รับทราบและปฏิบติัตาม หาก

มีการละเมิดนโยบาย และแนวปฏิบติัแล้ว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินยัตามนโยบาย 
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2. การอบรมเกี่ยวกับการปฏบิัตงิานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏบิัตใินการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น   

บริษัทฯ จดัให้พนกังานและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมทําความเข้าใจเก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบติัในการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ถือเป็นการอบรมภาคบงัคบัในการอบรมปฐมนิเทศพนกังาน 

 

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการจดัการบริหารความเสี่ยงอย่างย่ิงยวด ด้วยการกําหนดนโยบายการบริหาร

จดัการความเส่ียง กําหนดกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างวฒันธรรมการจดัการความเส่ียง โดย

พิจารณาปัจจัยความเส่ียงต่างๆ รวมถึงการสร้างการจัดการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม

องค์กรด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโต สร้างผลตอบแทน และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุอยา่งยัง่ยืนให้แก่ผู้ มี

สว่นได้เสียทกุฝ่าย  

วัฒนธรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายและการกาํกับดูแลความเสี่ยง 

บริษัทฯ ยึดถือกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Framework) ตามมาตรฐานสากลของ 

หลักการบริหารความเส่ียง COSOERM ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติครอบคลุมองค์ประกอบทัง้หมด 8 

รายการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) สภาพแวดล้อมภายในและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพ ื่อปลูกฝังสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในที่ด  ี 

บริษัทได้ดําเนินการ ดงันี ้

� บริษัทฯ ได้จดัการให้มีโครงสร้างการบริหารความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับตามหลกัสากล ซึง่มีการกําหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง ตลอดถึงหน่วยงานบริหารความเส่ียงท่ี

ทําหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระไว้อย่างชดัเจน ปัจจบุนัคือฝ่ายบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมาย ซึง่รายงานตรงตอ่

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีความเป็นอิสระ และผู้บริหารแบบ Dual Reporting เป็นประจํา อย่างน้อย
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ไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากฝ่ายบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ซึง่ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน 

และผู้บริหารแบบ Dual Report นอกจากนัน้ บริษัทฯ กําลงัอยู่ในระหว่างการจัดตัง้ฝ่ายกํากับและดูแลกิจการ 

เพ่ือให้การจดัการความเส่ียง เป็นไปอยา่งรัดกมุมากย่ิงขึน้ 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

 
� บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการบริหารความเส่ียง คู่มือการบริหารความเส่ียง 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ จรรยาบรรณของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

เพ่ือให้เป็นกรอบในการบริหารธุรกิจ และบริหารความเส่ียงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและทนักาล รวม

ไปถึงจะต้องส่ือสารไปยงัให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบและสามารถปฏิบติัตาม

นโยบายได้ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  

1. ผู้บริหารและพนกังานทกุท่านมีความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร โดยมีการจดัการ

อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง มีมาตรฐานเดียวกนั 

2. ผู้ บริหารและพนักงานทุกท่าน ต้องนําการบริหารความเส่ียงไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการ

ดําเนินงานตามปกติ ทัง้ด้านกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การตดัสินใจ และงานประจําวนั โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุต์เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ต้องรายงานความเส่ียงท่ีประเมินและจัดลําดบัความสําคญั พร้อมทัง้

ระบุวิธีการจัดการความเส่ียง และผู้ รับผิดชอบ (เจ้าของความเส่ียง) โดยรายงานนีต้้องนําเสนอผู้บงัคบับญัชา

ตามลําดบัขัน้ 

4. การบ่งชีแ้ละจัดการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับการ

จัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความ

สญูเสียท่ีไม่ได้คาดหวงัต่อธุรกิจ ตลอดจนใช้โอกาสท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการสมดุลของการ

เติบโตทางธุรกิจ ความเส่ียง และผลตอบแทนของบริษัทฯ 



 
137 

 

5. ผู้บริหารและพนกังานจะต้องมีการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง โดยมีการทบทวนและมี

สว่นร่วมในการปรับปรุงและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง 

6. หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงจะต้องรายงานความเส่ียงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

โดยสอดคล้องกบัระดบัความเส่ียง เป็นระยะๆ ผา่นทางช่องทางท่ีได้กําหนดไว้ในคูมื่อบริหารความเส่ียง 

� บริษัทฯ กําหนดให้การปฏิบติังานการตรวจสอบภายในครอบคลมุระบบการปฏิบติังานทัง้ในสํานกังาน

ใหญ่และสาขาทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกปีจึงมีการจัดให้มีจํานวนพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินการ

ตรวจสอบภายในมีจํานวนท่ีเพียงพอ 

2) การกาํหนดวัตถุประสงค์ให้ช ัดเจน  
� วัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือการเป็น “ผู้นําในการให้บริการสินเช่ือไมโคร

ไฟแนนซ์ที่มีความรับผดิชอบ” จงึมีการกําหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงด้านการ

ผิดนดัชําระหนีข้องลกูค้าเพ่ือลดโอกาสท่ีจะล้มเหลว ซึง่ผู้บริหารมีการหารือเพ่ือทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์ และ

เคร่ืองมือชีว้ดัผลสําริดรวมทัง้ผลตอบแทนซึง่เก่ียวโยงกบัความเส่ียงดงักลา่ว หรือ NPL อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือรักษา

ประสิทธิภาพและทันกาลต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทัง้ภายนอก และภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจ อาทิ ในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการสภาวะเศรษฐกิจผันผวน และสัดส่วนหนี ้

ครัวเรือนท่ีถีบตัวสูงขึน้ การกําหนดกลยุทธ์ในการติดตามจึงต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษา

คณุภาพสินทรัพย์ไว้ได้ หรือมาตรการช่วยเหลือลกูหนีร้ายย่อยท่ีช่วยผยงุความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า

เพ่ือผ่านพ้นวิกฤตในช่วงท่ีมีการล็อคดาวน์ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อคณุภาพสินทรัพย์พอร์ตสินเช่ือในระยะ

ยาว เป็นต้น 

� ผู้บริหารได้กําหนดและประกาศเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ระยะท่ี 3 สําหรับปี 2564-2566 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดบัในช่วงเติบโต (Growth Stage) ได้อย่างต่อเน่ือง ในการประชุมภายใน เม่ือ

วนัท่ี 26-27 ตลุาคม 2563 ตามท่ีเปิดเผยในหวัข้อ “แผนธุรกิจระยะกลาง (2564-2566) 

3) การระบุความเสี่ยง 
� ฝ่ายบริหารจดัการความเส่ียงและกฎหมายมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตระหนกัรู้ และสามารถระบคุวาม

เส่ียงในการดําเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ ระยะยาว ความเส่ียงอบุติัใหม่ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต

ได้ เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้สามารถกําหนดกลยทุธ์ในการกําจดั บรรเทา หรือปรับตวัเพ่ือรองรับความเส่ียงดงักล่าว 

อนัจะสง่ผลให้บริษัทฯสามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทฯ ใช้เคร่ืองมือหลากหลายในขัน้ตอน

การระบคุวามเส่ียงนี ้เช่น การระดมสมองในระหว่างการประชมุภายในระหว่างฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์สมมติฐาน การประชมุเชิงปฏิบติัการ การเปรียบเทียบกบัอตุสาหกรรม รวมถงึการรับฟังจากผู้ มีสว่น

ได้เสีย 

บริษัทฯ จําแนกความเส่ียงหลักท่ีอาจเกิดขึน้ออกเป็น 8 ด้าน ดังท่ีจําแนกในหัวข้อ “ปัจจัยความเส่ียง” 

อย่างไรก็ตาม ใน ปี 2563 ความเส่ียงท่ีถือเป็นความเส่ียงมีความสําคญัและส่งผลกระทบสงูต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ (Materiality) คือความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ดงันี ้
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1. ความเส่ียงอบุติัใหม่: ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอบุติัใหม่ Covid-19 และ

ความเส่ียงด้านอาชญากรรมไซเบอร์  

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ: ความเส่ียงด้านการติดตามเก็บหนี ้และการควบคมุคณุภาพ

สนิทรัพย์เน่ืองจากการลดลงของรายได้ครัวเรือนสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน: ความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งท่ีเกิดจากมาตรการช่วยเหลือลกูค้าราย

ยอ่ย และการชะลอความต้องการกู้ ยืมของลกูค้ารายยอ่ยจากการได้รับมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ 

4. ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ: ความเส่ียงจากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับลดเพดานอตัราดอกเบีย้ในมาตรการช่วยเหลือลกูหนีร้ายย่อยระยะท่ี 2 สําหรับสินเช่ือส่วนบุคคล เหลือไม่

เกินร้อยละ 25 สินเช่ือจํานําทะเบียนรถ เหลือไม่เกินร้อยละ 24 และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ เหลือ

ไมเ่กินร้อยละ 33 รวมถงึการปรับปรุงการคํานวณดอกเบีย้ปรับ และแนวทางการกํากบัคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

4) การประเมนิความเสี่ยง 
� การจดัอนัดบัความสําคญัของแต่ละความเส่ียงนัน้ บริษัทฯ ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงไว้ 

โดยวัดจากระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบด้านต่างๆ 

(Impact) ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลกระทบด้านนโยบายเชิงปริมาณ และผลการดําเนินงาน 

2. ผลกระทบตอ่ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์องค์กร และความสามารถในการแข่งขนั 

3. ผลกระทบตอ่การดําเนินกิจการ  

4. ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจ คณุภาพชีวิต และความปลอดภยัของพนกังาน 

5. ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจ ความปลอดภยัในข้อมลูสว่นบคุคล 

6. ผลกระทบตอ่ระบบความปลอดภยัสารสนเทศ 

7. ผลกระทบตอ่สทิธิมนษุยชน/คอร์รัปชัน่ 

� แผนผงัความเส่ียง (Risk Map) ประจําปี 2563 สามารถแจกแจงได้ดงันี ้
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ปัจจัยความเสี่ยง ESG ประเดน็ความเสี่ยง 

เกณฑ์
ประเมนิ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้
เสีย 

การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-
19 

S การติดโรคระบาดท่ียงัไมมี่
ทางรักษา และสามารถแพร่
เชือ้ได้ในวงกว้าง 

L – สงู 
I – สงู 

� แผนดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 
(BCP) สําหรับการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัส  

� ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การทํางาน
จากบ้าน (work from home) 

� ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การปฏิบติั
ตามนโยบาย Social Distancing 
ในสํานกังานใหญ่ สาขา และหอพกั
พนกังาน 

� ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัหา 
ติดตัง้อปุกรณ์เสริม และ PPE 
สําหรับพนกังานทกุระดบั ทกุสาขา 
และลกูค้า 

พนกังาน, 
ลกูค้า 

อาชญากรรม 
ไซเบอร์ 

S - Phishing Scam 
- Ransomware ไวรัส
คอมพิวเตอร์เจาะผา่นระบบ
รักษาความปลอดภยัเพ่ือ
ทําลายฐานข้อมลูสว่น
บคุคล 

L – สงู 
I – ต่ํา 

 
L – ต่ํา 
I – สงู 

 

� นโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ 
และนโยบายคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล 

� การแจ้งเตือนภยั ส่ือสาร ให้ความรู้
แก่พนกังาน, ลกูค้า และประชาชน
ทัว่ไปผา่นทางช่องทางออนไลน์ 
และช่องทางการส่ือสารตา่งๆ ให้
ระมดัระวงั Phishing Scam 

� ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมลูจากช่อง
ทางการร้องเรียน 

สงัคม, ลกูค้า, 
นกัลงทนุ 

การติดตามหนี/้ไม่
สามารถยดึ
หลกัประกนัได้ 
 
การไมส่ามารถ
ขายสนิทรัพย์ท่ียดึ
มาได้ 

G การไมส่ามารถติดตามลกูค้า
ให้ชําระหนีไ้ด้สง่ผลให้ NPL 
สงูขึน้ 
 
 
การไมส่ามารถขายสนิทรัพย์
ท่ียดึมาได้ หรือราคาต่ํากวา่
ประมาณการ 

L – สงู 
I – กลาง 

 
 

L – กลาง 
I – กลาง 

� นโยบายผอ่นคลายการจดัชัน้หนี ้
และการตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูสอดคล้องกบัประกาศจาก
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
สมาคมวิชาชีพบญัชี 

� มาตรการช่วยเหลือลกูหนีร้ายยอ่ย 
1) เล่ือนการชําระหนี ้เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 

พนกังาน, 
ลกูค้า 
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ปัจจัยความเสี่ยง ESG ประเดน็ความเสี่ยง 

เกณฑ์
ประเมนิ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้
เสีย 

2) ปรับโครงสร้างหนี ้
3) ลดอตัราดอกเบีย้ 

� ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง การแก้ไข
หนี ้

� ระเบียบปฏิบติัการติดตามสนิเช่ือท่ี
มีปัญหา และการบงัคบัคดี 

� ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง การ
จดัการประมลู  

� ระเบียบปฏิบติังาน เร่ือง 
กระบวนการรายงานเหตกุารณ์
ผิดปกติ 

สภาพคลอ่งทาง
การเงิน 

G การไมมี่เงินสดเพียงพอตอ่
การดําเนินงาน อนัสง่ผลให้
การปลอ่ยสนิเช่ือหยดุชะงกั 
หรือลดลง 

L – สงู 
I – สงู 

 

� จดัทํารายงานประมาณการกระแส
เงินสด เพ่ือดคูวามพอเพียงของการ
ใช้เงินสดสําหรับการดําเนินงาน 
โดยแบง่รายงานเป็นช่วงของการใช้
เงินสดออกเป็นรายวนั รายสปัดาห์ 
รายเดือน รายสามเดือนและรายปี  

� นโยบายการจดัการและขยาย
ช่องทางในการระดมทนุเพ่ือ
กระจายความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง
ทางการเงิน อาทิ การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการ
ทัว่ไป 

� การกู้ ยืมเงินซอฟท์โลนจากธนาคาร
ออมสนิ เพ่ือการให้มาตรการ
ช่วยเหลือแก่ลกูค้ารายยอ่ย 
 

พนกังาน, 
ลกูค้า 

การเปล่ียนแปลง
ของกฎหมาย
กํากบัสนิเช่ือ 

G การลดเพดานอตัราดอกเบีย้ 
และ/หรือ คา่ธรรมเนียมอาจ
สง่ผลให้รายได้ของบริษัทฯ 
ลดลงกระทนัหนั หาก

L – กลาง 
I – สงู 

 
 

 พนกังาน, 
ลกูค้า, 

หน่วยงาน
กํากบั 
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ปัจจัยความเสี่ยง ESG ประเดน็ความเสี่ยง 

เกณฑ์
ประเมนิ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้
เสีย 

คา่ใช้จ่ายไมส่ามารถลดลงได้
อยา่งทนัทว่งที จะทําให้ผล
กําไรลดลง 
 
การผอ่นคลายมาตรการการ
บญัชีเน่ืองจากสภาวะผนัผวน
ทางเศรษฐกิจอนัสืบ
เน่ืองมาจากสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 

 
 
 

L – ต่ํา 
I – สงู 

 
 

5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง 
เพ่ือควบคมุความเส่ียงด้านการผิดนดัชําระหนี ้ซึง่เป็นความเส่ียงหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุของการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กําหนดอตัราความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรับ โดยใช้ดชันีชีว้ดัเป็นสดัส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ไมเ่กินร้อยละ 2 ดงันัน้ การปฏิบติัตอ่การตอบสนองความเส่ียงดงักลา่ว สามารถแจงได้ดงัตอ่ไปนี ้

� การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  

- มุง่เน้นผลติภณัฑ์สนิเช่ือท่ีบริษัทฯ มีความถนดัเทา่นัน้ 

� การลดความเสี่ยง   

-   นโยบายกําหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน โดยมีดชันีวดั KPI เป็นประสิทธิผลจากการติดตามหนี ้ซึ่ง

เป็นแรงผลกัดนัและจงูใจสําคญัในการผลกัดนักระบวนการติดตามหนีใ้ห้มีประสทิธิภาพ 

- นโยบายกําหนด Single Lending Limit ตอ่ลกูค้า  

- นโยบายกําหนดให้สัดส่วน LTV เฉล่ียประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสม ไม่สูงเกินไปจนอาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียงในการละทิง้ทรัพย์สนิสงูขึน้ นํามาซึง่ NPL ท่ีสงูขึน้ 

- นโยบายกําหนดให้พิจารณาประวติัการชําระเพ่ือประเมินความสามารถในการชําระหนีข้องลกูค้า สําหรับสินเช่ือ

ท่ีไมมี่หลกัประกนั ซึง่ต้องเป็นลกูค้าเดิมท่ีมีประวติัชําระกบับริษัทฯ เทา่นัน้ 

� การกระจายความเสี่ยง  

- มุง่เน้นการปลอ่ยสนิเช่ือขนาดเลก็ ให้แก่ลกูค้าจํานวนมาก เพ่ือกระจายความเส่ียงด้านการกระจกุตวัของหนีเ้สีย  

- การมีผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์หลากหลาย ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม โดยมิได้มุ่งเน้นไปยังสินเช่ือท่ีไม่มี

หลกัประกนั แม้จะมีอตัราดอกเบีย้สงู แตมี่ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีส้งูเช่นกนั 

� การยอมรับความเสี่ยง  

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายขายประกนัรถหายให้แก่ลกูค้าในลกัษณะ bundle กบัการปล่อยสินเช่ือ เน่ืองจากบริษัทฯ 

เล็งเห็นว่าอตัราหนีเ้สียของบริษัทฯ อยู่ในระดบัต่ํามาก และกรณีไม่สามารถติดตามรถได้ส่วนมากเกิดจากกรณี
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การทุจริตของลกูค้า ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดต่ํา และก่อให้เกิดความเสียหายในระดบัต่ํา บริษัทฯ จึงตดัสินใจท่ีจะ

ยอมรับความสญูเสีย หรือการผิดไปจากเป้าหมายจากผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวเพ่ือผลประโยชน์ของ

ลกูค้าสว่นใหญ่ ซึง่ไมมี่เจตนากระทําการทจุริต 

6) กจิกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
� บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ในการเตือนภยัลว่งหน้าสําหรับความเส่ียงด้านสินเช่ือจากสภาวะเศรษฐกิจ และสญัญาณทาง

เศรษฐกิจบางอยา่ง รวมถงึแผนการใช้งบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนด้านตา่งๆ  

� บริษัทฯ มีการทบทวน และปรับนโยบาย และระเบียบปฏิบติัในการอนมุติัสนิเช่ือให้สอดคล้องกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ 

เป็นกิจกรรมการปอ้งกนัความเส่ียงด้านสนิเช่ือท่ีมีประสทิธิภาพ และทนักาล 

� ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติังานตรวจสอบครอบคลมุการปฏิบติังานทกุสาขา และการเปิดช่องทางการส่ือสาร

ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นกิจกรรมการค้นพบความเส่ียง เพ่ือประโยชน์ในการระบุเหตกุารณ์ท่ีไม่พึง

ประสงค์ท่ีเกิดขึน้และแจ้งเตือนการจดัการ เก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ ซึง่จะช่วยให้ผ่ายบริหารสามารถดําเนินการแก้ไข

ได้ทนัทว่งที 

7) การสื่อสารและการปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือสําคญัและทรงพลงัท่ีสุดท่ีทําให้การส่ือสารเร่ือง

ความเส่ียงทัง้ต่อภายในและภายนอกองค์กรประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ถกูต้อง ทนัท่วงที และเพียงพอ 

สําหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ใช้ในการตดัสินใจ และเพ่ือให้พนกังานตระหนกัและปฏิบติัตามได้ 

บริษัทฯ จงึให้ความสําคญัตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยัเป็นอย่างย่ิง โดยได้กําหนดนโยบาย

การรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนในการติดตัง้ระบบ SAP และ

ระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือในการจัดการข้อมูลภายในองค์กร นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังให้ผู้ ตรวจสอบระบบ

สารสนเทศระดบัโลกเป็นผู้ปฏิบติัการตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภยัของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี

และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย 

8) การตดิตามความเสี่ยง 
การประชมุระหว่างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมายถกูจดัขึน้เป็น

ประจําอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุความเส่ียง มีความ

เพียงพอ เหมาะสม และดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

การพัฒนาผลติภัณฑ์และบริการโดยคาํนึงถงึความเสี่ยง 
แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์และบริการใหม่ๆ นัน้ มี

ปัจจัยท่ีต้องคํานึงเพ่ือจํากัดความเส่ียงด้านต่างๆ โดยเฉพาะความเส่ียงด้านเครดิต และความเส่ียงด้าน

ปฏิบติัการ อาทิ 

� อตัราดอกเบีย้ท่ีเหมาะสม กําหนดอตัราดอกเบีย้ของแตล่ะผลติภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมตอ่ความเส่ียง

ด้านเครดิตของลกูค้า และไมเ่กินจากท่ีกฎหมายกําหนด  

� อตัราสว่นการให้สนิเช่ือโดยเทียบกบัมลูคา่หลกัประกนั (Loan-to-Value : LTV) ท่ีเหมาะสม 
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การกําหนด LTV โดยอิงจากราคาตลาดจากศนูย์ประมลูของบริษัทฯ  ซึง่ทําให้บริษัทฯ มัน่ใจได้วา่ LTV ของ

บริษัทฯ เหมาะสม และอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงด้านเครดิต  

� วงเงินท่ีเหมาะสม กําหนดวงเงินไม่เกิน 510,000 บาทต่อบุคคล ซึ่งเป็นการลดความเส่ียงของการ

กระจุกตัว (Cluster Risk) ซึ่งขนาดสินเช่ือเฉล่ียต่อสญัญา ในปี 2563 เท่ากับ 22,000 บาท สูงขึน้จากขนาด

สนิเช่ือเฉล่ียตอ่สญัญาปีท่ีแล้วเพียงร้อยละ 4.7 

� อตัราค่างวดท่ีเหมาะสม ด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีไม่สงู ประกอบกบัวงเงินท่ีเหมาะสม และระยะเวลาของ

สญัญาท่ียืดหยุ่น ส่งผลให้อัตราค่างวดของลูกค้าเหมาะสมกับความสามารถในการชําระของลูกค้า จึงทําให้

ความเส่ียงด้านเครดิตไมส่งู 

� ขัน้ตอนการคดัเลือก และอนมุติัสินเช่ือท่ีเหมาะสม กําหนดให้มีขัน้ตอน Know-Your-Customer (KYC) 

และการพิสจูน์หลกัประกนัและเอกสาร (Authentication Process) 

� ขัน้ตอนการติดตามทวงหนีท่ี้เหมาะสม กําหนดให้มีขัน้ตอนการติดตามท่ีเหมาะสม และเป็นไปตาม

กฎหมายกําหนด 

การกาํหนดการประเมนิผลงานของพนักงานโดยคาํนึงถงึความเสี่ยง 
การประเมินผลงานของพนกังาน แบง่ออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ดงัต่อไปนี ้

1) ผลงานการเก็บสนิเช่ือ (Asset Quality) โดยอิงจาก MTC Model 

2) ผลงานการปลอ่ยสนิเช่ือ โดยอิงจากจํานวนลกูค้าใหม ่

3) ผลงานการรักษาฐานลกูค้า 

ซึง่หวัข้อท่ีสําคญัและสง่ผลกระทบตอ่ผลงานของพนกังานมากท่ีสดุคือหวัข้อแรก ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบั

คณุภาพสนิเช่ือ และความเส่ียงด้านเครดิตของพอร์ตสนิเช่ือ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้ทําการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยพิจารณาตามขัน้ตอนการ

ปฏิบติังานซึง่มีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดการทจุริตได้ อาทิ 

� การทจุริตในการจดัซือ้ / จดัจ้าง 

� การทจุริตในการจดัหาผู้ รับเหมา / หน่วยงานจากภายนอก 

� การทจุริตในการอนมุติัสนิเช่ือ 

� การทจุริตในการติดตามสนิเช่ือ 

� การทจุริตในการเก็บรักษาเงินสดในสาขา 

� การทจุริตในการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่าย 

� การทจุริตในการประมลูทรัพย์สนิ 

� การเอือ้ประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ / หน่วยงานรัฐ / หน่วยงานเอกชน 

หากพบพนกังานกระทําการทจุริต บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษตามระเบียบการลงโทษจนถงึท่ีสดุ 
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นโยบายการจัดการความเสี่ยงเพ ื่อการสร้างจริยธรรมธุรกิจ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต และรายงานข้อร้องเรียน 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) บริษัทฯ ได้กําหนดและเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) และ

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower Policy) ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี  ้นโยบายการรับเร่ือง

ร้องเรียนดงักล่าว ได้กําหนดแนวทางในการรับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงแนวปฏิบติัในการปกป้องผู้ ร้องเรียนอีกด้วย 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ส่ือสารและเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ในเวบ็ไซต์ของ บริษัทฯ ดงันี ้

-   ลิง้ค์ : https://www.muangthaicap.com/th/contact.php  

-   ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือ

เบาะแส โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเอกสารลบั ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้ติดตอ่ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

-   ท่ีอยู่ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์  

แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

โทร : 02 483 8888  

อีเมล : whistleblower@muangthaicap.com  

โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ พบวา่มีการแจ้งเร่ืองร้องเรียนผา่นทางช่องทางในการร้องเรียน และผ่านทาง

ส่ือสงัคมออนไลน์ของบริษัทฯ จํานวน 25 กรณี 

รายงานและการแจ้งเบาะแส 
จาํนวน  
(กรณี) 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ  มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

ทจุริตฉ้อโกง/ติดสนิบน 1 
ตรวจสอบแล้ว พบวา่มิใช่กรณี
ทจุริตจริง 

- 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ - - - 

สทิธิมนษุยชน/ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน - - - 

การเปิดเผยข้อมลูภายในขององค์กร - - - 

ความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมลู
สว่นบคุคล และการหลอกลวงทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Phishing Scam) 

23 
ตรวจสอบ และดําเนินการแจ้ง
เตือน Phishing Scam บนหน้า
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง 
ปอท. 

- 

รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง/ระบบการควบคมุ
ภายในท่ีบกพร่อง/การจดัทําเอกสารทางการเงินท่ี
เป็นเทจ็ 

- - - 
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รายงานและการแจ้งเบาะแส 
จาํนวน  
(กรณี) 

ขัน้ตอนการดาํเนินการ  มูลค่าความ
เสียหาย (บาท) 

การกระทําผิดอ่ืนๆ อาทิ การฝ่าฝืนกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของบริษัท การละเมิดการปฏิบติัหน้าท่ี 

1 จดัการตามระเบียบของบริษัทฯ - 

 

 

1.นโยบายการบริจาค และเงนิสนับสนุนแก่พรรคการเมือง สมาคมการค้า หรือสมาคมที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีอ ื่นใด 

การสนบัสนนุพรรคการเมือง 

อ้างอิงจากแนวทางปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในคู่มือแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ข้อ 3 ว่าด้วยการระมดัระวงัในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง โดย

บริษัทฯมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่ให้การสนบัสนนุ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรือการกระทําอนัเป็น

การฝักใฝ่พรรคการเมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการนําเงินทุนหรือใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ใน

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องทางการเมือง ดงันัน้ บริษัทฯ จงึไมมี่คา่ใช้จ่ายในการสนบัสนนุแก่พรรคการเมืองใด 

การสนบัสนนุสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือทะเบียนรถ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพฒันาการกํากับดูแลการให้บริการแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส ด้วยการร่วมกบัสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถ ได้ร่วมหารือ รับฟัง และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ กบัธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถกําหนดกฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบติัใน

การกํากับดูแลธุรกิจภายใต้ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยในปี 2563 มาตรการท่ีได้มีการหารือร่วมกนั อาทิ มาตรการการช่วยเหลือลกูหนีท่ี้ได้รับผลกระทบ

จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การลดเพดาน

อตัราดอกเบีย้ของสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การ

กํากับ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมการติดตามภาษี และดอกเบีย้ผิดนัดชําระ เป็นต้น ซึ่งในปี 

2563 บริษัทฯ ได้มีคา่บํารุงสมาคมรายปีชําระแก่สมาคมฯ จํานวน 115,000 บาท 
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การสนบัสนนุสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือสว่นบคุคล ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีคา่

บํารุงสมาคมรายปีชําระแก่สมาคมฯ จํานวน 10,700 บาท 

2.นโยบายการจัดการด้านภาษี 
บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจดัการด้านภาษีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงหลกัการและมาตรฐาน

การจดัการด้านภาษีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยอย่างโปร่งใส และรัดกมุในการจดัการภาษี ทัง้นี ้ในปี 2563 

บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในดชันี FTSE Thailand USD Net Tax Index จาก FTSE Russell ซึ่งคํานวณ

จากมลูคา่ภาษีท่ีบริษัทฯ ชําระ 

ประเทศไทยเท่านัน้ 2563 2562 2561 2560 
รวมรายได้ (ล้านบาท)  14,733 12,688 10,416 7,471 

กําไรก่อนหกัภาษี (ล้านบาท) 6,516 5,293 4,627 3,106 

ภาษีจ่าย 1,302 1,056 913 605 

อตัราภาษีท่ีแท้จริง (ร้อยละ) 19.98% 19.95% 19.73% 19.48% 

อตัราภาษีท่ีชําระเป็นเงินสด (ร้อยละ) 19.98% 19.95% 19.73% 19.48% 

 

3.นโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงด้านการรักษาข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีการร่ัวไหลของข้อมลูสว่นบคุคล หรือความ

เสียหายในระบบความปลอดภยัสารสนเทศ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย และมาตรการในการดแูล และ

ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ “นโยบาย

การรักษาข้อมลูและความมัน่คงปลอดภยั” ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของ

บริษัท และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล ขัน้ตอนปฏิบติัเม่ือมีการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคลภายในบริษัท 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียหากมีเหตุอนัน่าสงสยั หรือเกิดความเสียหายผ่านช่อง

ทางการส่ือสารภายในบริษัทฯ และช่องทาง whistleblower ของบริษัทฯ  รวมถึงบทกําหนดโทษ (Penal 

Penalties) กรณีท่ีมีการละเมิดข้อมลูส่วนบุคคล ทัง้ความรับผิดทางแพ่ง (Civil Liabilities) และความรับผิดทาง

อาญา (Criminal Liabilities) ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัให้พนกังานในฝ่ายความปลอดภยัสารสนเทศ ได้เข้า

รับการอบรมในหวัข้อ “หลกัสตูรการกํากบัการปฏิบติังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)” จดัโดย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ “พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: 

กระบวนการและแนวปฏิบัติ” ซึ่งจัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน

กฎหมายส่ือดิจิทลั มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลได้รายงานผลการปฏิบติังานด้านการรักษาข้อมลูและความมัน่คง

ปลอดภัยสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัทว่าในปี 2563 

บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคล อย่างไรก็ตามมีการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบั 
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Phishing Scam จํานวน 23 กรณี ซึ่งมิได้สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

แต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามขัน้ตอนการป้องกันความเส่ียงโดยการแจ้งเตือนผู้ มีส่วนได้เสียบนหน้า

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งความไปยงักองบงัคบัการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ปอท.) แล้ว 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ตรวจสอบภายนอกได้ปฏิบติังานตรวจสอบระบบสารสนเทศปีละครัง้ และ

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 

 
4.นโยบายการจัดซ ือ้จัดจ้าง 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” หวัข้อ 

“นโยบายเพ่ือการกํากบักิจการท่ีดี” ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือการกํากบัให้การจดัซือ้

จดัจ้างของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ และคํานึงถึงผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม (ESG) 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการจดัซือ้อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ภายในสํานกังานตามนโยบายการจดัซือ้จดั

จ้างใหม่ ซึ่งสนบัสนนุการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมท่ีได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียว จาก

กระทรวงอุตสาหกรรมเเละผ่านเกณฑ์ข้อกําหนดสินค้าเเละบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมของกรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม อาทิ กระดาษชําระ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแบบประหยดัไฟ 5 ดาว 

ถงุผ้าเพ่ือการจดัทําถงุยงัชีพ เป็นต้น 
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12. รายการระหว่างกัน 

 
12.1 รายละเอียดรายการระหวา่งกนั 

 รายละเอียดรายการระหวา่งกนั ในปี 2563 และปี 2562 บริษทัฯ มีการทาํรายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดของรายการ ดงันี้ 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ณวนัที ่31 ธันวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ณวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

นายชูชาติ    เพช็รอาํไพ ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 
บริหาร และเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 33.49 ของจํานวนหุ้นที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด ณ วนัที่  
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
- เป็นคู่สมรสของนางดาวนภา 
เพชรอาํไพ (รวมรายการถือหุ้น
ของคู่สมรส จะถือหุ้นในบริษทั 
รวม 1,430,056,400 หุ้น คิดเป็น 
6 7 . 4 5%  ข อ ง จํ า น วน หุ้ น ที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563) 

ค่าเช่าสาํนกังาน 2.54 2.54 บริษัทฯ  เ ช่าอาคารพาณิชย์และโกดังรวม
จาํนวน 8 แห่ง จากนายชูชาติ  เพช็รอาํไพ เพื่อ
ใช้เป็นสาขาและศูนยป์ระมูลรถของบริษทัฯ 
โดยค่าเช่าดงักล่าวเป็นไปตามค่าเช่ายตุิธรรมที่
ประเมินโดยบริษัท  อเมริกัน  แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินอิสระที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ณวนัที ่31 ธันวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ณวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

นางดาวนภา    เพชรอาํไพ ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการ  
และเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ โดยถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 
33.96 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้ งหมด ณ วนัที่ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 
- เป็นคู่สมรสของนายชูชาติ เพช็ร
อาํไพ (รวมรายการถือหุ้นของคู่
สมรส จะถือหุ้นในบริษทัฯ รวม 
1 ,4 3 0 ,0 5 6 ,4 0 0  หุ้ น  คิ ด เ ป็ น 
67.45% ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่าย
ไ ด้แ ล้ว ทั้ ง หมด  ณ  วัน ที่  3 1 
ธนัวาคม 2563) 

ค่าเช่าสาํนกังาน 4.05 4.05 บริษทัฯ เช่าอาคารพาณิชยร์วมจาํนวน 7 แห่ง
จาก  นางดาวนภา  เพชรอําไพ  เ พื่อใช้เ ป็น
สาํนกังานใหญ่ สาขาและสถานที่เกบ็ทรัพยส์ิน
โดยอตัราค่าเช่าอาคารที่ใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่
และสาขาเป็นไปตามมูลค่าเช่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยบริษัท  อเมริกัน  แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งเป็นผูป้ระเมินอิสระที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสําหรับอัตราค่า เ ช่า
อาคาร    ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสารของ
บริษทัฯ เป็นอตัราเดียวกบัราคาที่บริษทัฯเช่า
อ า ค า ร ใ น บ ริ เ ว ณ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น จ า ก
บุคคลภายนอก 
 

นายวศิน   เดชกิจวกิรม เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.21 
ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้

ค่าคอมมิชชัน่เอเยน่ต ์ 2.22 2.06 บริษทัฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นเอเย่นต์ให้แก่นาย
วศิน เดชกิจวิกรม โดยพิจารณาจากจํานวน
สัญญาที่ปล่อยสินเชื่อในแต่ละเดือนตามอตัรา
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ณวนัที ่31 ธันวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ณวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ทั้ งหมด ณ วนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2020   และเป็นน้องชายนางดาว
นภา    เ พชรอํา ไพ  ซึ่ ง ดํา ร ง
ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

ที่บริษทัฯ กาํหนด ซึ่งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการ
แ ก่ ลู กค้า ของบ ริษัทฯ  สํ าห รับอัต ร าค่ า
คอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่นายวศินเป็นอัตราที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็นอตัราเดียวกบัที่บริษทัฯ 
จ่ายให้แก่เอเย่นต์รายอื่น ทั้ งนี้ บริษทัฯ ไม่มี
นโยบายในการรับเอเยน่ตเ์พิ่มเติมในอนาคต 

นางสาววมิลรัตน์ หนูจุล - ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร
และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
วงเงินตามสัญญา 
ยอดคงเหลือ 

 
 
- 
- 

 
 

20.57 
1.85 

นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล ได้เข้าค ํ้ าประกัน
ส่วนตวัสาํหรับสัญญาเช่าซื้อรถยนต ์ที่บริษทัฯ
ทํ า กั บ บ ริ ษั ท ลิ ส ซิ่ ง  โ ด ย ไ ม่ มี ก า ร คิ ด
ค่าตอบแทนการคํ้ าประกันสัญญาเ ช่า ซื้อ
ดงักล่าวจากบริษทัฯ 

ผูบ้ริหาร 
- นายบญัญตัิ   นิลศิริ 
- นายนิยม   รอดนอ้ย 
 
 
 

- นายบญัญตัิ  นิลศิริ  
 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร 
และผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตสุราษฎร์ธานี 
- นายนิยม  รอดนอ้ย 

ลูกหนี้เงินใหกู้ย้มื 
 
       ยอดยกมาตน้งวด 
 
       กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 
 

(พนับาท) 
 

18 
 

200 
 

(พนับาท) 
 

50 
 

200 
 

เป็นสวสัดิการที่บริษทัฯ ให้แก่พนักงานทุกคน  
โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผูบ้ริหารไดร้ับเป็นเงื่อนไข
เดียวกนักบัที่พนกังานทุกคนไดร้ับ     ซึ่งบริษทั
ฯ คิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

ณวนัที ่31 ธันวาคม 
2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่ารายการ 
ณวนัที ่31 ธันวาคม 

2562 
(ล้านบาท) 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร 
และผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตนครปฐม 
 

       ชาํระคืนระหวา่งงวด 
 
       ยอดคงเหลือปลายงวด 
 

ดอกเบี้ยรับ 

180 
 

38 
 

3.2 

232 
 

18 
 

4.6 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
มติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการ อิสระเข้าร่วมประชุม ได้ให้ความเห็นว่าการทํา

รายการระหวา่งกนัเป็นความจําเป็นในการประกอบธุรกิจทัว่ไป เงื่อนไขตา่งๆ ของรายการระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสญัญาและราคาที่ตกลงกนั ซึง่มี

ความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั  

การทํารายการระหวา่งกนัจะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ตอ่การ

ทํารายการระหว่างกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะเป็นไปตามลกัษณะ

การทําธุรกิจการค้าทัว่ไปและจะมีการกําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไข

การค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกําหนดให้กบับคุคล และ/หรือบริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั  

สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีมิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตบริษัทฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตผุลในการทํารายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าทํา

รายการนัน้ๆ โดยจะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัตามท่ีระบขุ้างต้น อย่างไรก็

ตามรายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตคณะกรรมการบริษัทฯจะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคําสั่งหรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย

ข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.ข้อมูลการเงินท่ีสําคญั 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,378.09 1.78 783.17 1.27 880.16 1.79 

ลกูหนีเ้งินให้สนิเช่ือสว่นท่ีถงึ        

   กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

39,345.74 50.95 34,902.34 56.41 
28,604.95 58.20 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สว่นท่ีถงึกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี 

126.43 0.16 27.00 0.04 - - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 85.04 0.11 74.57 0.12 57.30 0.12 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 139.71 0.18 135.13 0.22 134.10 0.27 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 41,075.01 53.19 35,922.21 58.06 29,676.51 60.38 
       
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 11.00 0.01 10.00 0.02 9.00 0.02 

ลกูหนีเ้งินให้สนิเช่ือ - สทุธิจาก   

  สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

29,935.65 38.77 23,636.44 38.20 
17,943.37 36.51 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิจาก   

  สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

232.41 0.30 56.95 0.09 - - 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,928.49 2.50 1,778.31 2.87 1,268.50 2.58 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 3,564.07 4.62 - - - - 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 24.82 0.03 25.82 0.04 25.76 0.05 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 296.73 0.39 300.21 0.49 97.81 0.20 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 153.69 0.20 141.66 0.23 125.16 0.25 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,146.86 46.82 25,949.39 41.94 19,469.60 39.62 
รวมสนิทรัพย์ 77,221.87 100.00 61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน        

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,396.53 3.10 1,897.23 3.07 4,775.28 9.72 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ 6.47 0.01 14.41 0.02 22.88 0.05 

เจ้าหนีอ่ื้น 1,074.55 1.39 890.73 1.44 659.32 1.34 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึกําหนด 

   ชําระภายในหนึง่ปี 

3,959.33 5.13 4,038.16 6.53 2,849.40 5.80 

สว่นของหุ้นกู้ระยะยาวท่ีถงึกําหนดชําระ 

   ภายในหนึง่ปี 

12,886.77 16.69 8,733.88 14.12 3,397.03 6.91 

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถงึ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

838.09 1.09 19.24 0.03 19.99 0.04 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 699.76 0.90 607.16 0.98 578.28 1.18 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 88.56 0.12 111.12 0.18 43.03 0.09 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 21,950.06 28.43 16,311.93 26.37 12,345.21 25.12 

       

หนีส้นิไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถงึ 

   กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

6,166.05 7.99 2,993.50 4.84 
4,845.33 9.86 

หุ้นกู้ระยะยาว - สทุธิจากสว่นท่ีถึงกําหนด 

   ชําระภายในหนึง่ปี 

25,566.07 33.11 26,473.47 42.79 
19,592.51 39.87 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นท่ีถงึ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

2,724.46 3.53 27.10 0.04 
25.16 0.05 

ประมาณการหนีส้นิสํารองผลประโยชน์ 

   ระยะยาวของพนกังาน 

133.10 0.17 93.89 0.15 
38.83 0.08 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 34,589.68 44.80 29,587.96 47.82 24,501.83 49.86 
รวมหนีส้นิ 56,539.74 73.23 45,899.89 74.19 36,847.04 74.97 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น        

ทุนเรือนหุ้น       

   ทนุจดทะเบียน 2,120.00  2,120.00  2,120.00  

   ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 2,120.00 2.74 2,120.00 3.43 2,120.00 4.31 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 2,379.84 3.08 2,379.84 3.84 2,379.84 4.84 

กําไรสะสม       

   จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 212.00 0.27 212.00 0.34 212.00 0.43 

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  15,975.47 20.69 11,271.39 18.22 7,601.50 15.47 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (5.18) (0.01) (11.52) (0.02) (14.28) (0.03) 

รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น  20,682.13 26.77 15,971.71 25.81 12,299.07 25.03 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น  77,221.87 100.00 61,871.60 100.00 49,146.11 100.00 
 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการ

ให้บริการสนิเช่ือ 

13,961.51 94.77 11,879.69 93.63 
9,544.31 91.63 

รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 726.43 4.93 723.22 5.70 796.38 7.64 

รายได้อ่ืน 44.65 0.30 85.02 0.67 75.77 0.73 

รวมรายได้ 14,732.59 100.00 12,687.93 100.00 10,416.46 100.00 
       

ค่าใช้จ่าย       

คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 6,144.15 41.70 5,314.19 41.88 4,100.46 39.37 

ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย - - - - 2.79 0.03 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - - 554.21 4.37 586.21 5.63 

รวมค่าใช้จ่าย 6,144.15 41.70 5,868.40 46.25 4,689.46 45.03 
กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

8,588.44 58.30 6,819.53 53.75 5,727.00 54.97 

กําไรจากการตดัรายการสินทรัพย์ทางการ

เงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย 
36.14 0.25 - - - - 
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คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,816.96 12.33 1,526.55 12.03 1,100.27 10.57 

ขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 291.12 1.98 - - - - 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,516.50 44.23 5,292.98 41.72 4,626.73 44.40 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,302.58 8.84 1,055.51 8.32 913.34 8.76 

กาํไรสาํหรับปี 5,213.92 35.39 4,237.47 33.40 3,713.39 35.65 
 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น        

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั 

  
    

กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ

ปอ้งกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
7.93 0.05 3.45 0.03 19.54 0.19 

ภาษีเงินได้เก่ียวข้องกบัการปอ้งกนั

ความเส่ียงในกระแสเงินสด 
(1.59) (0.01) (0.69) (0.01) (3.91) (0.04) 

รายการท่ีจะถกูบนัทกึในสว่นของกําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษี

เงินได้ 

6.34 0.04 2.76 0.02 15.63 0.15 

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของ

กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

    
  

กําไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(4.73) (0.03) (20.47) (0.16) 10.41 0.10 

ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
0.95 0.01 4.09 0.03 (2.08) (0.02) 

รายการท่ีจะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของ

กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจาก

ภาษีเงินได้ 

(3.78) (0.02) (16.38) (0.13) 8.33 0.08 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่นสาํหรับปี
(ขาดทุน) 

2.56 0.02 (13.62) (0.11) 
23.96 0.23 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 5,216.48 35.41 4,223.85 33.29 3,737.35 35.87 
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งบกระแสเงินสดรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 , พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

งบกระแสเงินสดรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    

กําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,516.50 5,292.98 4,626.73 

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ 

(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

  
 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 1,169.33 275.74 217.96 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - 554.21 586.21 

ผลกําไรจากการตดัรายการสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยราคา

ทนุตดัจําหน่าย 

(36.14) - - 

ขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 291.12   

โอนกลบัคา่เผ่ือการด้อยคา่ทรัพย์สนิรอการขาย 0.30 (4.00) (5.90) 

กําไรจากการขายลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือ - (33.78) (19.42) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 4.32 5.60 3.35 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34.72 34.65 7.97 

กําไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินมลูคา่ยติุธรรมของตรา

สารอนพุนัธ์ 
- (5.03) (21.20) 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (0.08) (0.02) - 

กําไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (2.73)   

รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการให้บริการสนิเช่ือ (13,961.51) (11,879.69) (9,544.31) 

รายได้ดอกเบีย้อ่ืน (7.14) (8.07) (6.19) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1,816.96 1,526.55 1,100.27 

ขาดทนุจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และ

หนีส้นิดําเนินงาน 
(4,174.35) (4,240.86) (3,054.53) 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง     

ลกูหนีเ้งินให้สนิเช่ือ (10,815.25) (12,408.81) (12,586.15) 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ (271.40) (83.57) - 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ (10.47) (17.27) (17.59) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (13.56) 2.97 (2.20) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (12.03) (16.49) (12.57) 

หนีส้นิดําเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)    

เจ้าหนีอ่ื้น 226.59 144.56 105.36 
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หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (22.56) 68.09 15.37 

ผลประโยชน์พนกังาน (0.25) (0.06) (0.20) 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (15,093.28) (16,551.44) (15,552.51) 

เงินสดรับดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการให้บริการสนิเช่ือ 13,912.77 11,785.30 9,473.12 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,207.07) (1,225.63) (763.41) 
เงนิสดสุทธ ิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (2,387.58) (5,991.77) (6,842.80) 
 

งบกระแสเงินสดรวม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน    

เงินฝากธนาคารท่ีข้อจํากดัในการเบิกใช้เพิ่มขึน้ (1.00) (1.00) (1.00) 

เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (633.24) (786.82) (470.88) 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (5.73) (6.22) (5.09) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 6.09 3.40 5.06 

เงนิสดสุทธ ิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (633.88) (790.64) (471.91) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง 483.22 (2,920.23) (1,910.13) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลง - - (102.11) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 7,258.00 2,250.00 4,850.00 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว (4,166.67) (2,916.67) (3,083.33) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายหุ้นกู้  3,262.80 12,271.00 8,610.00 

เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่า (838.25)   

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ (ลดลง) - 1.19 2.79 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1,746.71) (1,448.67) (944.46) 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (636.00) (551.20) (381.60) 

เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 3,616.39 6,685.42 7,041.16 
เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพ ิ่มข ึน้  (ลดลง) - สุทธ ิ 594.93 (96.99) (273.55) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 783.17 880.16 1,153.71 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดปลายปี 1,378.10 783.17 880.16 
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13.2 ผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ สําหรับตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ

บริษัทฯ ในระยะ 3ปี ท่ีผา่นมา มีดงันี ้

งบการเงินประจําปี 

สิน้สดุวนัท่ี 

บริษัทผู้ตรวจสอบ ช่ือผู้สอบบญัชี เลขประจําตวัผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต 

31 ธนัวาคม 2563 บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 

จํากดั 

นางสาว อรวรรณ ชณุหกิจไพศาล 6105 

31 ธนัวาคม 2562 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย์ 4951 

31 ธนัวาคม 2561 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีในระยะ 3ปี ท่ีผา่นมา (2561-2563) ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็ในรายงานการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ถกูต้องแบบไม่มีเง่ือนไข 

บริษัทผู้ตรวจสอบ(บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั) และผู้สอบบญัชี ไมมี่

ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฎิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 สืบเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 แต่เม่ือ
ผ่านเวลามาระยะหน่ึงความรุนแรงก็เร่ิมลดระดับลง แม้ว่าจะมีมาตรการท่ีผ่อนคลายมากข้ึนเร่ือย ๆ จน
สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย ยอดปล่อยสินเช่ือของบริษทัฯ เร่ิมปรับตวัดีข้ึน ทาํให้บริษทัฯ มีอตัราการเติบโตของ
พอร์ตลูกหน้ีเป็น  17.62% (YTD) จาก 60,337.69 ลา้บาท ณ ส้ินปี 2562 เป็น 70,967.95 ลา้นบาท 

 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเพ่ือปรับลด
อตัราดอกเบ้ียสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั ใหเ้รียกเกบ็อตัราดอกเบ้ีย (รวมเบ้ียปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และ
ค่าธรรมเนียมใดๆ) ไม่เกินร้อยละ 25 สาํหรับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัท่ีมิใช่สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั และไม่เกินร้อยละ 24 สาํหรับสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั และไม่เกินร้อยละ 33 สําหรับสินเช่ือ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน นับตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ทาํให้
บริษทัตอ้งเร่งปรับกลยทุธ์ ปรับกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือลดตน้ทุนการดาํเนินงานของ
บริษทั ทั้งน้ีบริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายตน้ทุนทางการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัควบคุมคุณภาพสินเช่ือโดยมี
หน้ีเสีย (NPL) อยูใ่นระดบั 1% ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ 

 ภาพรวมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทสําหรับ ปี 2563 มีกาํไรสุทธิเท่ากับ 5,213.92 ล้านบาท จาก
ความสามารถในการสร้างรายไดจ้ากธุรกิจหลกัของบริษทั ผา่นการใหบ้ริการสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัและสินเช่ือ
ส่วนบุคคล โดยมีช่องทางการให้บริการจาํนวน 4,884 สาขา โดยยอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือคงคา้งมีการเติบโต
เพ่ิมข้ึน 17.62% จากส้ินปี 2562 และการจดัหาเงินกูย้ืมทาํให้ตน้ทุนของบริษทัยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า ในขณะท่ี
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากการเปิดสาขารวมถึงค่าใช่จ่ายพนกังานจากการจดัหาพนกังานเพื่อรองรับการขยาย
สาขา  

 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริการเสริมแก่
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ และในปี 2563 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมืองไทย 
ลิสซ่ิง จาํกดั ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั จากทุนจดทะเบียน
เดิม 20 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 500 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่า
หุน้ใหแ้ก่ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั จาํนวน 480 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 

 



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

161 
 

 14.2 สรุปผลประกอบการประจําปี 2563 และการวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 กลุ่มบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล รายงานผลกาํไรสุทธิ จาํนวน 5,214 ล้านบาท สําหรับปี 2563 ซ่ึง
เปล่ียนแปลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี 

 14.2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 รายได้ 

รายได้ 
ปี 2563 ปี 2562 

อัตราการเตบิโต 
2563-2562 

ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ 

13,961.51 94.77 11,879.69 93.63 2,081.82 17.52 9,544.31 91.63 

รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บริการ 

677.50 4.60 678.88 5.35 (1.38) (0.20) 758.50 7.28 

รายไดค้่านายหนา้
ประกนัภยั* 

48.93 0.33 44.34 0.35 4.59 10.35 37.88 0.36 

รายไดอ่ื้น 44.65 0.30 85.02 0.67 (40.37) (47.48) 75.77 0.73 
รวมรายได้ 14,732.59 100.00 12,687.93 100.00 2,044.66 16.12 10,416.46 100.00 
หมายเหตุ : *รายได้ค่านายหน้าประกันภัย เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจของ บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด (บริษทัย่อย

ของบริษทัฯ) 

 

รายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือ 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการใหสิ้นเช่ือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนกวา่ 90% ของ

รายไดร้วม สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

รายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
(ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2562 
อัตราการเตบิโต ปี 
2563-2562(% ) 

ปี 2561 

- สินเช่ือทะเบียนรถและท่ีดิน 11,211.93 9,603.50 16.75 8,096.29 
- สินเช่ือส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ 2,703.58 2,270.96 19.05 1,448.02 
- สินเช่ือเช่าซ้ือ 46.00 5.23 779.54 - 
รวม 13,961.51 11,879.69 17.52 9,544.31 
อตัราดอกเบ้ียรับเฉล่ีย (%) 21.77 22.61  23.57 

สาเหตุหลกัท่ีทาํใหร้ายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือเติบโตมาโดยตลอดนั้นเกิดจากการท่ีบริษทัฯ มี
การขยายตวัของสินเช่ือของสาขาเดิมและจากการเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนจาก 4,107 สาขา ในปี 2562 เป็น 4,884 สาขา สาํหรับปี 2563 
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และบริษทัฯ เรียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือตํ่ากวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อตอ้งการสร้างฐานลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึน ทาํใหย้อดการ
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีและเป็นการสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของบริษทัฯ เป็นค่าติดตามทวงถามซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเกบ็จากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือท่ี

ผดินดัชาํระหน้ีโดยคิดในอตัราคงท่ีต่อจาํนวนคร้ังท่ีทวงถาม โดยอตัราท่ีเรียกเกบ็ข้ึนอยูก่บัประเภทของสินเช่ือท่ีลูกคา้ใช้
บริการ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโตของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย 
รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัเป็นรายไดจ้ากการขายประกนัของ MTLI เน่ืองจาก MTLI ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า

ประกนัวินาศภยั จึงมีรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกนั โดยเป็นการขายประกนัแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือกบับริษทัฯ 
ดาํเนินการผ่านสาขาและศูนยบ์ริการของบริษทัฯ เท่านั้น ดงันั้น การเติบโตของรายไดค้่านายหน้าจากการขายประกนัของ 
MTLI จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัการเติบโตของยอดการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ  

 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
ปี 2563 ปี 2562 

อัตราการเตบิโต 
2563-2562 

ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและ
บริหาร 

6,144.15 79.73 5,314.19 71.86 829.96 15.62 4,100.46 70.82 

ขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

- - - - - - 2.79 0.05 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - - 554.21 7.50 (554.21) (100.00) 586.21 10.13 
ผลกาํไรจากการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จาํหน่าย 

(36.14) 0.47 - - (36.14) 100.00 - - 

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

291.12 (3.78) - - 291.12 100.00 - - 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,816.96 23.58 1,526.55 20.64 290.41 19.02 1,100.26 19.00 
รวมค่าใช้จ่าย 8,216.09 100.00 7,394.95 100.00 821.14 11.10 5,789.72 100.00 
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กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวมจาํนวน 8,216.09 ลา้นบาท ในปี 2563  เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 
2562 จาํนวน 821.14 ลา้นบาท คิดเป็น 11.10% โดยค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวม ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการบริการและ
บริหาร  ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
และค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั

ไดแ้ก่  

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร(ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 
อัตราการเตบิโต ปี 
2563-2562(% ) 

ปี 2561 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 3,675.58 3,008.69 22.17 2,228.01 
ค่าเช่าและบริการ* 12.62 749.41 (98.32) 611.76 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 494.00 441.78 11.82 345.80 
 

� เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนจาํนวน 666.89 ลา้นบาท มาจากการเพ่ิมบุคลากร
เพ่ือรองรับการขยายสาขา โดยจาํนวนพนักงาน ส้ิน 31 ธันวาคม 2563 = 10,328 คน , สําหรับ ปี 2562 = 
9,576 คน และปี 2561 = 7,647 คน 

� ค่าเช่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ส่งผลให้ลกัษณะค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าลดลง โดยบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแทน 

� ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพ่ิมข้ึนจาํนวน 52.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ดอกเบ้ียและ
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือ ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
สินเช่ือ สําหรับ ปี 2563 = 13,961.51 ลา้นบาท, ปี 2562 = 11,879.69 ลา้นบาท และปี 2561 = 9,544.31 ลา้น
บาท 

 

การด้อยค่าของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
เดิมบริษทัฯ ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการ

ชาํระหน้ีของลูกคา้ในอนาคต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ ถือปฏิบติัตาม TFRS9 โดยกาํหนดใหใ้ชว้จิารณญาณในการ
ประเมินวา่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและพิจารณา
ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัโดยผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณโดยคูณความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดั
ชาํระหน้ี (PD – Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดินดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD 
- Loss given default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผดินดัชาํระ (EAD - Exposure at the time of default) 

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวข้องและหากมี 
การระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต สมมติฐานเหล่าน้ีถูกกาํหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุน
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ได  ้ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและสมมติฐานท่ีมีอยู่ภายนอก และสอดคลอ้งกบัท่ีใช้ในการวางแผนทาง
การเงินและการวางแผนเงินทุน 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละ
สมเหตุสมผลสําหรับพอร์ตการลงทุนทั้ งหมดท่ีมีสาระสําคญั ทั้ งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความ
เก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
โดยบริษัทฯ มผีลการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังนี ้ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,325.89 1,714.96 1,499.15 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - 554.21 586.21 

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจาํหน่าย 

(36.14) - - 

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 291.12 - - 

อตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 1.06% 1.03% 1.12% 

 
ในปี 2563 บริษทัมีการใช ้TFRS 9 ในการพิจารณาคาํนวณการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์โดยการคาํนวณจะคูณความน่าจะ

เป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชาํระหน้ี (PD – Probability of default ) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัด
ชําระหน้ีต่อยอดหน้ี  (LGD – Loss given default) กับยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชําระ (EAD – 
Exposure at the time of default) รวมถึงการนาํสมมติฐานทางเศรษฐกิจมหภาคเขา้มาคาํนวณรวมอยูใ่น PD LGD และ EAD 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน เป็นดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ละหุ้นกู ้โดย

ยอดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากจาํนวนเงินกูย้ืมท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายสินเช่ือของบริษทัฯ และอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงิน
กูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาดท่ีอยูใ่นช่วงอตัราดอกเบ้ียขาข้ึนตั้งแต่ปี 2561 ถึงกลางปี 2562 ทั้งน้ีในช่วงปลายปี 2562 
อตัราดอกเบ้ียไดมี้การปรับลงซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับลดดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยจากสภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีเร่ิมชะลอตวั 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,816.96 1,526.55 1,100.26 
อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย (%) 3.58 3.83 3.51 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 18.19 18.78 20.06 
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กําไรสุทธิ 
จากผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับ ปี 2563 เพ่ิมข้ึนเป็น 5,214 ลา้นบาท เป็นผล

มาจาก การขยายตวัของพอร์ตสินเช่ือท่ีผา่นการเปิดสาขา โดย ณ ส้ิน ปี 2563 บริษทั มีจาํนวนสาขาทั้งส้ิน 4,884 สาขา และ
ยอดลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือคงคา้งรวม จาํนวน 70,968 ลา้นบาท  

 

กําไรสุทธิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 5,214 4,237 3,713 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 35.39 33.40 35.65 
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (%) 23.06 14.11 48.50 
  

14.2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

สินทรัพย์ 
สาํหรับปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 72,902 ลา้นบาท โดยสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีเงินให้

สินเช่ือ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 90 ของสินทรัพยร์วม 

สินทรัพย์ 
ปี 2563 ปี 2562 

อัตราการเตบิโต 
2563-2562 

ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

1,378.09 1.78 783.17 1.27 10.97 1.40 880 1.79 

ลูกห น้ี เงิน ให้ สิ น เช่ื อ -
สุทธิ 

69,281.39 89.72 58,538.78 94.61 7,111.99 12.15 46,548 94.71 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ-
สุทธิ 

358.84 0.46 83.95 0.14 135.22 160.07 - - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,928.49 2.50 1,778.31 2.87 230.81 12.98 1,269 2.58 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,564.07 4.62 - - 3,495.75 100.00 - - 
สินทรัพยอ่ื์น 711.00 0.92 687.39 1.11 45.31 6.59 449 0.92 
รวม 77,221.88 100.00 61,871.60 100.00 11,030.40 17.83 49,146 100.00 
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ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ ประกอบดว้ยลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยมีโครงสร้างดงัน้ี 

ประเภทลูกหนี ้
ปี 2563 ปี 2562 

อัตราการเตบิโต 2563-
2562 

ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต ์ 24,453.81 34.46 20,620.31 34.17 3,833.50 18.59 16,800.42 34.97 
รถยนต ์ 23,563.42 33.20 19,685.60 32.62 3,877.82 19.70 15,394.48 32.04 
รถเพื่อการเกษตร 2,967.37 4.18 2,640.54 4.38 326.83 12.38 2,080.86 4.33 
ท่ีดิน 5,277.04 7.44 5,350.53 8.87 (73.49) -1.37 6,630.58 13.80 
ส่วนบุคคล 6,928.13 9.76 6,104.22 10.12 823.91 13.50 4,925.08 10.25 
นาโนไฟแนนซ์ 7,417.51 10.45 5,851.70 9.70 1,565.81 26.76 2,216.05 4.61 
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 360.67 0.51 84.79 0.14 275.88 325.37 - - 
รวม 70,967.95 100.00 60,337.69 100.00 10,630.26 17.62 48,047.47 100.00 
หมายเหตุ : ลกูหนีท่ี้มีหลกัประกัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถเพ่ือการเกษตร และท่ีดิน 

ลกูหนีท่ี้ไม่มีหลกัประกัน ได้แก่ ส่วนบคุคลและนาโนไฟแนนซ์ 

 

คุณภาพลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 

การจัดช้ัน 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing) 

65,726.95 92.62 54,937.60 91.05 44,203.83 92.00 

สินทรัพยท่ี์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต (Under-Performing) 

4,493.62 6.33 4,778.59 7.92 3,303.82 6.88 

สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิต 

747.38 1.05 621.50 1.03 539.82 1.12 

รวม 70,967.95 100.00 60,337.69 100.00 48,047.47 100.00 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,327.72) (1.87) (1,714.96) (2.84) (1,499.15) (3.12) 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 69,640.23 98.13 58,622.73  97.16 46,548.32 96.88 
 
 
 
 



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

167 
 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 39,472.17 56.68 34,929.34 59.58 28,604.95 61.45 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 30,168.06 43.32 23,693.39 40.42 17,943.37 38.55 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 69,640.23 100.00 58,622.73 100.00 46,548.32 100.00 
 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 
กลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน จาํนวน 1,268.50 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 1,778.31 ลา้น

บาท ณ ส้ินปี 2562 และจาํนวน 1,928.45 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 2.77 ร้อยละ 
2.58  และร้อยละ 2.49  ตามลาํดบั สาเหตุท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในสัดส่วนท่ีน้อย เน่ืองจากสํานักงาน
สาขาท่ีใช้ในการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้นั้ นส่วนใหญ่บริษทัฯ ใช้วิธีเช่าเป็นหลกั ทาํให้ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 
ประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํนกังาน คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานเท่านั้น 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้น 
ปี 2563 ปี 2562 

อัตราการเตบิโต 
2563-2562 

ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 50,974.75 66.01 44,136 71.34 4,324 9.80 35,460 72.15 
หน้ีสินอ่ืน 5,565.00 7.21 1,764 2.85 3,364 190.70 1,387 2.82 
รวมหน้ีสิน 56,539.75 73.22 45,900 74.19 7,688 16.75 36,847 74.97 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,682.13 26.78 15,972 25.81 3,341 20.92 12,299 25.03 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้
ถือหุ้น 

77,221.88 100.00 61,872 100.00 11,029 17.83 49,146 100.00 

สาํหรับ ปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้รวม 77,222 ลา้นบาท โดยหน้ีสินหลกั มาจากเงินกูย้มื 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ ทาํธุรกิจปล่อยสินเช่ือจึงจดัหาแหล่งเงินทุนผา่นเงินกูย้มืธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะยาว ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัเพ่ิมช่องทางจดัหาแหล่งเงินทุนโดยการระดมทุนผา่นตลาดตราสารหน้ีในรูปของ
ตัว๋แลกเงิน (BE) และหุน้กู ้(BOND)  
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เงินกู้ยืม 

เงนิกู้ยืม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินกูย้มืระยะสั้น 2,396.53 4.70 1,897.23 4.30 4,775.28 13.47 
เงินกูย้มืระยะยาว-ธนาคารพาณิชย ์ 10,125.38 19.86 7,031.66 15.93 7,694.73 21.70 
เงินกูย้มืระยะยาว-หุน้กู ้ 38,452.84 75.44 35,207.35 79.77 22,989.54 64.83 
รวม 50,974.75 100.00 44,136.24 100.00 35,459.55 100.00 

กลุ่มบริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินกูย้มืจากการพ่ึงพาสถาบนัการเงินในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน วงเงินเบิกเกินบญัชี 
และเงินกูย้มืระยะยาว สาํหรับตลาดตราสารหน้ีมาจากการออกตัว๋แลกเงินและหุน้กู ้ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจากกาํไรจากการดาํเนินงาน และบริษทัฯ มีการจ่ายปันผลจากกาํไรเป็น

ประจาํปีทุกปี  

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 5,214 4,237 3,713 
เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 784 636 551 
ปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.37 0.30 0.26 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของเจา้ของ (DE ratio) 2.73 2.87 3.00 
 

สภาพคล่อง 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมดาํเนินงาน (2,387) (5,992) (6,842.80) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (634) (791) (471.91) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3,616 6,686 7,041.16 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 595 (97) (273.55) 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน ซ่ึงจดัวา่เป็นปกติของธุรกิจใหบ้ริการปล่อยสินเช่ือ 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มาจากการลงทุนซ้ือยานพาหนะ ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์สํานักงาน

ต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายสาขา 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มาจากการกูย้ืมเงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการปล่อย

สินเช่ือ ใชจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มื 

14.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 77,221.88 61,871.60 49,146.11 
หน้ีสินรวม 56,539.74 45,899.89 36,847.04 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 20,682.13 15,971.71 12,299.07 
รายไดร้วม 14,732.59 12,687.93 10,416.46 
ค่าใชจ่้ายรวม 6,399.13 5,868.40 4,689.46 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 3,843.87 4,237.47 3,713.39 
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจาํหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)  

5.22 6.12 5.82 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย  
(interest coverage ratio : ICR)  (เท่า) 

5.57 4.65 5.40 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี  
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 

0.49 0.48 0.54 

อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 2.73 2.87 3.00 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า) 1.87 2.20 2.40 

อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) 

0.02 0.02 0.08 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีครบกาํหนด 
ภายใน 1 ปีต่อหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมด (เท่า) 

0.38 0.33 0.31 

อตัราส่วนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินต่อหน้ีสินรวม (เท่า) 0.20 0.17 0.26 

อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) 
(ร้อยละ)  

1.06 1.03 1.12 

อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ)  1.87 2.84 3.12 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ)  7.50 7.63 8.63 

หมายเหตุ : 

 อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (net debt to EBITDA ratio) คาํนวณจาก 

(หนีสิ้นท้ังหมดท่ีมีภาระดอกเบีย้ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเส่ือม

ราคา และค่าตัดจาํหน่าย 
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 อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ คาํนวณจาก กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

(EBITDA) / ดอกเบีย้จ่าย 

 อัตราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้คาํนวณจาก กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) / 

(หนีสิ้นระยะส้ันท่ีมีภาระดอกเบีย้ +  ส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 

 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นการคาํนวณตามนิยามตามข้อกาํหนดสิทธิ โดยผู้ออกจะต้องดาํรงสัดส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 7: 1 (เจ็ดต่อหน่ึง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทาํการคาํนวณจากงบ

การเงินรวมท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดอายุหุ้นกู้ 

 อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) คาํนวณจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ / สินเช่ือรวม 

 อัตราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม คาํนวณจากค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ(หรือเรียกว่าค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้) / สินเช่ือรวม 

 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คาํนวณจากกาํไรสุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลีย่ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 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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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษทั 

ช่ือ – สกุล พลเรือเอกอภิชาติ    เพง็ศรีทอง 

อายุ    72   ปี 
ประเภทกรรมการ                  กรรมการอิสระ  
วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   12  กนัยายน  2555 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 8  ปี 3 เดือน 
ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   294/10  หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 24 (อุเทน 13) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม 
   เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร   
วุฒิการศึกษา    

- หลกัสูตรนกัเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นท่ี 66) 
- หลกัสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นท่ี 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
- หลกัสูตรวทิยาลยัการทพัเรือ (รุ่นท่ี 28) วทิยาลยัการทพัเรือ 
- หลกัสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย  ปี พ.ศ.2529 
- หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  รุ่นท่ี  4515 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  82/2010 
- หลกัสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders  (RCL 5/2016) 

ประวตักิารทาํงาน 
- ตน้หน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดาํนํ้า กองเรือยทุธการ 
- นายทหารอาวธุใตน้ํ้า ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดาํนํ้า กองเรือยทุธการ 
- ตน้เรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดาํนํ้า กองเรือยทุธการ 
- นายทหารปราบเรือดาํนํ้า ร.ล.มงกฎุราชกมุาร กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยทุธการ 
- ผูช่้วยตน้ปืน ร.ล.มกฎุราชกมุาร  กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยทุธการ 
- ตน้ปืน ร.ล.มงกุฎราชกมุาร  กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยทุธการ 
- ผูบ้งัคบัการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยทุธการ 
- นายธง ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารเรือ 
- รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบนัคือ ฐานทพัเรือกรุงเทพฯ) 
- ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา 
- ผูช่้วยเลขานุการกองทพัเรือ 
- ผูช่้วยเจา้กรมข่าวทหารเรือ 
- รองเจา้กรมข่าวทหารเรือ 
- ผูบ้ญัชาการกองเรือลาํนํ้า กองเรือยทุธการ 
- เจา้กรมส่งกาํลงับาํรุงทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด 
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- ผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายเรือ 
- ท่ีปรึกษาพิเศษกองทพัเรือ 
- รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  500,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.024  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน          
 2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บมจ. เจเคเอน็  โกลบอล มีเดีย  
 2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์  
 2553 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -  ไม่มี – 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท       -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย           - ไม่มี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคระกรรมการบริษทั จาํนวน 9/9 คร้ัง 

- ประชุมกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตาํแทน จาํนวน 2/2 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล นายชูชาติ    เพช็รอําไพ 

อายุ    67  ปี 
ประเภทกรรมการ                                กรรมการ  
วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   12  กนัยายน  2555 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 8  ปี  3 เดือน 
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /  ประธานกรรมการบริหาร  / 

กรรมการบริหารความเส่ียง   
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   13  ซอยจรัญสนิทวงศ ์83/1  แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) , 2543 

ปริญญาโท  มหาวทิยาลยันเรศวร ,บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) , 2541 
ปริญญาโท  OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. , FINANCE, 2533 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 
- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  SET/2012 
- หลกัสูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 

ประวตัิการทาํงาน 
- บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
- ธนาคารกสิกรไทย  จาํกดั  (มหาชน)   

การถือหุ้นในบริษัทฯ   710,056,400  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  33.49  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน          - ไม่มี  -  
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

2560- ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   บริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 

2560- ปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการ   บริษทั นายณ์ เอสเตท จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    - ไม่มี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9/9 คร้ัง 

- ประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 2/2 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล นางดาวนภา    เพชรอําไพ 

อายุ    67  ปี 

ประเภทกรรมการ   กรรมการ 

วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   12  กนัยายน  2555 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 8  ปี 3 เดือน 

ตาํแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   13  ซอยจรัญสนิทวงศ ์83/1  แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  OKLAHOMA CITY UNIVERSITY , USA. , FINANCE, 2532 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 

    หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  SET/2012 

ประวตัิการทาํงาน 
- ผูช่้วยหวัหนา้ส่วนบตัรเครดิต สาํนกังานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา  ธนาคารกสิกรไทย 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  720,000,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 33.96  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน          - ไม่มี  -  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  ไม่มี  - 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    - ไม่มี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 8/9 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล นางกองแก้ว     เป่ียมด้วยธรรม 

อายุ    68  ปี 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 

วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   12  กนัยายน  2555 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ        8  ปี  3  เดือน 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

บรรษทัภิบาล  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  291 ซอยพฒันาการ 61  ถนนพฒันาการ  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA 

การอบรม   หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 157/2012 

หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 13/2013 

หลกัสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG)  รุ่นท่ี   7/2015 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  800,000  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.038  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 

- 2552 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บมจ. หลกัทรัพย ์ไอร่า 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี – 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท         -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย       - ไม่มี – 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9/9 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4/4 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล จาํนวน 1/1 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล ดร.โยธิน    อนาวลิ 

อายุ      71  ปี   

ประเภทกรรมการ                  กรรมการอิสระ    

วนัแต่งตั้งคร้ังแรก    12  กนัยายน  2555 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ  8  ปี 3 เดือน 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน         27/34   ซอยเผอืกจิตร  แขวงจตุจกัร   เขตจตุจกัร   กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา                 ปริญญาเอก  Electrical Engineering University of Cincinnati, USA 

                 ปริญญาโท    Electrical Engineering, George Washington University, USA 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 
- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  60/2006 

- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  101/2008  

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี  24/2008 

- หลกัสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นท่ี  3/2008 

- หลกัสูตร Role of The Compensation Committee (RCC)  รุ่นท่ี  7/2008 

- หลกัสูตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD)  รุ่นท่ี  1/2009 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  200,000  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  0.009  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

  2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน บมจ. จสัมิน  อินเตอร์เนชัน่แนล 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    -  ไม่มี  -  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท         -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย       - ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9/9 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 2/2 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล จาํนวน 1/1 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ 

อายุ    66  ปี 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 

วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   29  มีนาคม  2560 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 2  ปี   9   เดือน  

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   244   ซอยอุดมสุข 26   แขวงบางนา  เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร   

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  :  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 

- หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นท่ี  137/2017 

- หลกัสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)  รุ่นท่ี  26/2017 

- หลกัสูตร  Risk Management  Program for Corporate Leasers  (RCL)   

รุ่นท่ี  13/2018 

ประวตัิการทาํงาน  

- พ.ศ.2557 - 2558   หวัหนา้ฝ่ายบริการศุลกากร  ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร 

- พ.ศ.2555 - 2556   หวัหนา้ฝ่ายบญัชีและอากร สาํนกังานตรวจของผูโ้ดยสารท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 

-  พ.ศ.2553 - 2554   หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สาํนกัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีอากร กรมศุลกากร 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  - ไม่มี  - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน           - ไม่มี  -  

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  ไม่มี  - 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไม่มี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 9/9 คร้ัง 

- ประชุมกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4/4 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 2/2 คร้ัง 
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ช่ือ – สกุล นายสุชาติ   ศุภพยคัฆ์ 
อายุ    63  ปี 
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 
วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   17  สิงหาคม  2563 
จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ      4  เดือน   
ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง / กรรมการตรวจสอบ   
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   64/16 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขยงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  -   บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี  -   บญัชีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ 

- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 72/2549 
- หลกัสูตร   Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 14/2549 
- หลกัสูตร  Director Diploma Examination  รุ่น  20/2549, 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  - ไม่มี - 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
              บริษทัโกลบอล  คอนเนคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทัโกลบอล คอนเนคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    

  2561 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร บริษทั ฟิลอพั จาํกดั 

   2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จาํกดั 

  2554 – ปัจจุบนั  ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี 

  2557 - 2559  กรรมการบริหาร บริษทั ไอทีเอก๊ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

  2550 - 2556  ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาว เร่ิมอุดม จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท         -  ไม่มี – 
ข้อพพิาททางกฎหมาย       - ไม่มี – 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 3/9 คร้ัง 
- ประชุมกรรมการอิสระ จาํนวน 1/1 คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 1/2 คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 1/4 คร้ัง 

หมายเหตุ  :   เขา้รับตาํแหน่งกรรมการ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี  17  สิงหาคม  2563 
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ช่ือ – สกุล ดร.ศึกษิต    เพชรอําไพ 

อายุ    39   ปี 

ประเภทกรรมการ   กรรมการ  
วนัแต่งตั้งคร้ังแรก   18   เมษายน  2562 

จํานวนปีทีด่ํารงตาํแหน่งกรรมการ 1  ปี   8  เดือน 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษทัภิบาล / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   13  ซอยจรัญสนิทวงศ ์  83/1   แขวงบางออ้   เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา     
- ปริญญาเอก / ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 
  (การจดัการมรดกทางสถาปัตยกรรมกบัการ 
- ท่องเท่ียว)  จาก มหาวทิยาลยัศิลปากร 
- ปริญญาโท / Master of  Business Administration with Concentrations  in Strategic 

Management and International Business , จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี/Bachelor of Arts in International Management with a Concentration in 

Finance , Dominican  University  of California 
การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที ่และทกัษะการเป็นกรรมการ     

- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  277/2019  
- หลกัสูตร Corporate Governance  for Capital Market  Intermediaries  (CGI)  รุ่นท่ี  

22/2019 
ประวตัิการทาํงาน 

2555– 2558 อาจารยพิ์เศษ วทิยาลยั นานาชาติ, มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2558 – 2564 อาจารยว์ทิยาลยั นานาชาติ, มหาวิทยาลยัศิลปากร 

การถือหุ้นในบริษัทฯ  902,100  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.043  ( ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 ) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน           -  ไม่มี – 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -  ไม่มี – 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท      -  ไม่มี – 

ข้อพพิาททางกฎหมาย            - ไม่มี  - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 8/9 คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 1/2 คร้ัง 
- ประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาล จาํนวน 1/1 คร้ัง 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ

(19/11/63) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ 

นายสุรพงษ์  เพช็รอําไพ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ
(อาวโุส) 

 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เนติบณัฑิต, สาํนกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 

0.045 นอ้งชายของ
นายชูชาติ  

เพช็รอาํไพ 

2562 – ปัจจุบนั 

2556 - 2561 

2545 - 2555 

2555 - ปัจจุบนั 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

(อาวโุส) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชวั-

รันส์ โบรกเกอร์ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

นายหนา้ประกนัภยั 

นายปริทัศน์  เพชรอําไพ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

38 -ปริญญาโท Banking and 

international finance 

Cass business school, London 

-ปริญญาตรี Engineering with 

Business Finance University 

College London 

 

0.127 บุตรชายของ
นายชูชาติ  

เพช็รอาํไพ
และนางดาว
นภา เพชร
อาํไพ 

2562 – ปัจจุบนั 

2561 - 2562 

2558 - 2561 

2553 – 2557 

 

2550 – 2552 

2549 – 2550 

2562 – ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

นกัวิเคราะห์ 

นกัวิเคราะห์ 

กรรมการ 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เรียลแอสเสท ดีเวลลอป
เมน้ท ์

ธนาคารกสิกรไทย 

Goldman Sacks,London 

บจก. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

อสังหาริมทรัพย ์

 

ธนาคาร 

สถาบนัการเงิน 

สินเชื่อเช่าซื้อ 

นายสุรัตน์   ฉายาวรเดช 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

51 -ปริญญาโท การเงิน, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2562 – ปัจจุบนั 

2556 - 2561 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ

(19/11/63) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 - 2555 

 

2548 - 2552 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บจ. ไบโอแอคทีฟ 

 

บจ. ทา้ยบา้น ฟิชเชอรี่ 

เคมีภณัฑ ์

 

หอ้งเยน็ 

นางสาวดวงแข สงนุ้ย 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

53 -ปริญญาโท Management and 

Organization, มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์

0.054 - 2562 – ปัจจุบนั 

2558 - 2561 

2554 - 2558 

2550 - 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สิน 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

รองผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบ 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

นางสาววมิลรัตน์   หนูจุล 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

52 -ปริญญาโท การบญัชี, 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

0.024 - 2562 – ปัจจุบนั 

2560 – 2561 

2555 - 2559 

2547 – 2555 

2555 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

กรรมการ 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชวั
รันส์ โบรกเกอร์ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

นายหนา้ประกนัภยั 

นายสมเกียรต ิ รัศม ี 57 -ปริญญาโท รัฐประศาสน 0.010 - 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ

(19/11/63) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ 

ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ศาสตร์, สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์ (พิษณุโลก) 

 

 

 

 

 

 

 

2561 – 2562 

 

2559 – 2561 

 

2558 – 2559 

 

2554 - 2557 

 

รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขต
อยธุยา 

รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขต
อยธุยา 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขต
อยธุยา 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา - ผูจ้ดัการเขต
พิษณุโลก 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

นายอํานาจ เนียมสี 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สิน 

56 -ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตร์, สถาบนับณัฑิตพฒันบ-

0.019 - 2562 – ปัจจุบนั 

2561 – 2562 

ผูจ้ดัการฝ่ายหนี้สิน 

รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อทะเบียนรถ 



                              บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ

(19/11/63) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ 

ริหารศาสตร์ (พิษณุโลก) 

 

 

2560 – 2561 

 

2558 – 2559 

 

2554 - 2557 

 

2549 - 2553 

สาขา – ผูจ้ดัการเขต
นครสวรรค ์

รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขต
นครสวรรค ์

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขตชลบุรี 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา - ผูจ้ดัการเขตอยธุยา 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา – ผูจ้ดัการเขต
พิษณุโลก 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

นายบัญญัต ินิลศิริ 

ผูช้่วยผูจ้ ัดการฝ่ายกิจการ
สาขา 

48 -ปริญญาโท รัฐประศาสน
ศาสตร์, สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์ (พิษณุโลก) 

0.007 - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2554 – 2561 

 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 
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ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ

(19/11/63) 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ 

2550 - 2553 ผูจ้ดัการสาขาถนนบรม
ไตรฯ พิษณุโลก 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ 

นายนิยม รอดน้อย 

ผูช้่วยผูจ้ ัดการฝ่ายกิจการ
สาขา 

50 -ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

0.021 - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2554 – 2561 

 

2549 - 2553 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  
ผูจ้ดัการสาขาพิจิตร 

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

 

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

นายประดษิฐ  ทองคาํ 
ผูช้่วยผูจ้ ัดการฝ่ายกิจการ
สาขา 

55 -ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

0.009 - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2557 –2561 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

นายสงกรานต์  เอี่ยมกาย 

ผูช้่วยผูจ้ ัดการฝ่ายกิจการ
สาขา 

50 -ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

0.001 - 2562 – ปัจจุบนั 

 

2557 – 2561 

ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา  

บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล 

 

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

สินเชื่อทะเบียนรถ 
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ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจดัทาํบญัชีของบริษทัฯ 

ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี ไดแ้ก่ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช เพื่อทาํหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานดา้นบญัชี ติดต่อผูส้อบบญัชีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหง้านบญัชีของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีของไทย โดยมีคุณสมบตัิดงันี้  

- ปริญญาโท การเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

การอบรมสาํหรับปี 2563 : อบรมหลกัสูตร Financial Risk Management & Strategies in Digital World รุ่นที่ 1 และหลกัสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบ

ต่อสถาบนัการเงินรุ่นที่ 8 

เลขานุการบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติใหแ้ต่งตั้งนางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทัฯ

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญตัิและตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ทั้งนี้หนา้ที่ความ

รับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯ มีดงันี้ 

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตัิอยา่ง

ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ 

2. รับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุน้รวมทั้งดูแลประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของที่ประชุม 

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
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4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

ทั้งนี้ บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษทัฯ จึงไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรที่สําคญั ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ 

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 26/2013 

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018 
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

รายชื่อ 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง  

อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จํากัด 
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด 

1. นายชูชาติ เพช็รอาํไพ /,// / / 

2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ /,M / / 

3. นายสุรพงษ ์เพช็รอาํไพ M / - 

4. นางสาววมิลรัตน์ หนูจุล M / - 

5. นายปริทศัน์ เพชรอาํไพ - - / 

 

หมายเหตุ 

/ =  กรรมการ         

// =  ประธานกรรมการบริหาร         

M = ผู้บริหาร 
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3.รายละเอียดประวตัแิละการดํารงตาํแหน่งผู้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี   
หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ – นามสกลุ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช (ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ) 
อาย ุ 51 ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาโท การเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 17 มกราคม พ.ศ. 2556 
ประวติัการดาํรงตาํแหน่งใน
บริษทั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั(มหาชน)  
ปี 2556 – 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ 
(จาํนวนหุน้ / ร้อยละ) 

ไม่มีการถือหุน้ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ  ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน 

ไม่มี 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 2558 
- หลกัสูตร CFO Current Issues  

ปี 2559 
- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD)  

                คร้ังท่ี 1/2559  
ปี 2560 

- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตวัเอง (Self-Study CPD)  
คร้ังท่ี 1/2560 

- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตวัเอง (Self-Study CPD)  
คร้ังท่ี 2/2560 

- การเตรียมตวัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน  
“Working Paper for Better Corruption Prevention” 
Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นท่ี 2 

 ปี 2561 
- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD)  

คร้ังท่ี 1/2561  
ปี 2562 

- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD)  
คร้ังท่ี 1/2562 

- โครงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองโดยการศึกษาดว้ยตนเอง (Self-Study CPD)  



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
คร้ังท่ี 3/2562  

ปี 2563 
- หลกัสูตร Financial Risk Management & Strategies in Digital World รุ่นท่ี 1 
- หลกัสูตร Retail Credit Scoring Model Development and Application รุ่นท่ี 5 
- หลกัสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบนัการเงิน 

รุ่นท่ี 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 3 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือ – นามสกลุ นางสาว วมิลรัตน์ หนูจุล (ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี) 
อาย ุ 52  ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาโท การบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง วนัท่ี 7  มีนาคม พ.ศ. 2546 
ประวติัการดาํรงตาํแหน่งใน
บริษทั 

ปี 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  
ปี 2560 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2555 – 2559 รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ 
(จาํนวนหุน้ / ร้อยละ) 

จาํนวนหุน้ 504,000   / ร้อยละ 0.024 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ  ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน 

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 2559 
- หลกัสูตร ภาษีทั้งระบบจากรายได-้รายจ่ายของกิจการในช่วงส้ินปี / จาํนวนชัว่โมง

อบรม  6 ชัว่โมง 
- หลกัสูตร เทคนิคการวางระบบบญัชีอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน / จาํนวนชัว่โมงอบรม 6 ชัว่โมง 
ปี 2560 
- หลกัสูตร บญัชีไดม้าตรฐาน รายการทางภาษีถูกตอ้ง / จาํนวนชัว่โมงอบรม  6.30 

ชัว่โมง 
- หลกัสูตร ขอ้ควรระวงัในการยืน่งบการเงินปี 2560 และการเตรียมความพร้อมสาํหรับ

การนาํส่งงบการเงินปี 2561 / จาํนวนชัว่โมงอบรม  6 ชัว่โมง 
ปี 2561 
- หลกัสูตร การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินและการป้องกนัความเส่ียง /  

จาํนวนชัว่โมงอบรม 6 ชัว่โมง 
- หลกัสูตร เจาะประเดน็เอกสารรับ – จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด /  

จาํนวนชัว่โมงอบรม 6 ชัว่โมง 
ปี 2562 
- หลกัสูตร 5 Steps New TFRS 15 : ผลกระทบทางบญัชี-ภาษี / จาํนวนชัว่โมงอบรม 7 

ชัว่โมง 
- หลกัสูตร Accounting & Taxation Update ล่าสุดเร่ืองท่ีนกับญัชีตอ้งรู้ /  

จาํนวนชัว่โมงอบรม 6 ชัว่โมง 
 



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 4 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ปี 2563 
- หลกัสูตร เจาะลึกการวเิคราะห์งบการเงิน  / จาํนวนชัว่โมงอบรม  6 ชัว่โมง 
- หลกัสูตร สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบทางบญัชี / จาํนวนชัว่โมงอบรม 6.30 

ชัว่โมง 
  



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 5 
 

รายละเอียดประวตัแิละการดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัทฯ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือ – นามสกลุ นางสาว มลฑล   อ่อนแผน 

อาย ุ 47 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารและการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2557 

ประวติัการดาํรงตาํแหน่งใน

บริษทั 

ปี 2557 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทัฯ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ปี 2554 – 2556 หวัหนา้ส่วนบญัชี บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั  

ปี 2548 – 2553 หวัหนา้ส่วนธุรการ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ 

(จาํนวนหุน้ / ร้อยละ) 

297,500 หุน้ / คิดเป็นร้อยละ 0.014 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอ่ืนๆ  ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน 

ไม่มี 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 2556 

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 50 ** 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 26 

ปี 2561 

- หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  รุ่นท่ี 43 

ปี  2562 

- หลกัสูตร Annual Report and Integrated Reporting Concept  รุ่น 1 

ปี  2563 

- หลกัสูตร  ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 รุ่นท่ี  4 

       ** ปี 2556  :  เขา้รับการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและความรู้พ้ืนฐานของเลขานุการ    

บริษทั กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 
  



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 6 
 

รายละเอียดประวตัแิละการดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือ – นามสกลุ นายเฉลิม   อินหอม 

อาย ุ 45 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต  สาขาการบญัชี วทิยาลยัภาคกลาง นครสวรรค ์

ประสบการณ์ทาํงาน ปี 2561 – ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั

(มหาชน)  

ปี 2558 – 2561 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั(มหาชน)  

ปี 2551 – 2558 หวัหนา้ส่วนตรวจสอบ          บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 

ปี 2545 – 2551 หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 

ปี 2542 – 2545 พนกังานตรวจสอบ  บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง - หลกัสูตรกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับตรวจสอบภายใน 

 (PDPA for Internal Audit) จดัโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- การทุจริตในองค์กรจากการตรวจสอบภายใน พร้อมแนวทางการควบคุมภายในเพ่ือ

ป้องกนัการทุจริต จดัโดยบริษทัฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จาํกดั 

- การป้องกนัการทุจริตในองคก์ร จาํนวน 6 วนั จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

- Anti-Corruption: The Practical Guide 26/2016 จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

- การเขียนรายงานตรวจสอบ จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

- บทบาทการกาํกบัดูแลกิจการหลงัการเปิดเสรี AEC จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 

แห่งประเทศไทย 

- หลกัฐานการตรวจสอบกระดาษทาํการ จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย 

- การประกนัคุณภาพของงานตรวจสอบภายในจดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ - จดัทาํแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมติั 

- สอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  

การบริหารความเส่ียง การกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน และความเพียงพอของมาตรการ 

การจดัการของบริษทัฯ 

- ประเมินความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศ 



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 7 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
- ตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานภายในบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้ งขอ้กาํหนด กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 

รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไ้ขกระบวนการนั้นๆ ตลอดจนแนวทางการปฏิบติัเพ่ือให้

บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 
 



 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)              
 

 

เอกสารแนบ 4 

4. รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี      
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