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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เดมิชื่อบรษิทั ด.ีเอส. ลสิซิง่ จํากดั ก่อตัง้โดยนายชูชาต ิเพช็รอําไพ 
และนางดาวนภา เพชรอาํไพ ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2535 มสีาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่13 ซอยจรญัสนิทวงศ ์
แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 2 ลา้นบาท เพื่อดําเนินธุรกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ทัง้ใหม่
และมอืสองทุกยีห่อ้ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายทัง้ในจงัหวดัพษิณุโลกและจงัหวดัอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เชน่ สโุขทยั กาํแพงเพชร 
พจิติร เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารจะเป็นผู้มรีายได้ประจําทัง้รายวนัและรายเดือน เกษตรกร และรบัจ้างทัว่ไป  
ต่อมาบรษิทัฯ ไดเ้พิม่การใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถจกัรยานยนต์เพื่อเป็นการต่อยอดการใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่ลกูคา้ทีผ่อ่นชาํระ
ค่างวดตามสญัญาเช่าซื้อครบถ้วนแลว้ รวมทัง้เพิม่ประเภทรถไปสู่รถยนต์และรถเพื่อการเกษตรเพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
หลากหลายมากยิง่ขึน้ จนกระทัง่ปี 2544 บรษิทัฯ ได้เปลี่ยนชื่อบรษิทัจาก บรษิทั ด.ีเอส. ลสิซิง่ จํากดั เป็น บรษิทั เมอืงไทย 
ลิสซิ่ง จํากัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 และได้หยุดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เน่ืองจากผู้ผลิตและผู้จ ัดจําหน่าย
รถจกัรยานยนตเ์ริม่มกีารใหบ้รกิารเชา่ซือ้แก่ลกูคา้เอง ทาํใหจ้าํนวนผูใ้หบ้รกิารเพิม่ขึน้และสง่ผลทาํใหภ้าวะการแขง่ขนัสงูขึน้ 

ในปี 2549 บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึช่องทางในการขยายธุรกจิเขา้สู่ธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย บรษิทัฯ จงึไดด้าํเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกจิจากกระทรวงการคลงัโดยไดร้บัอนุญาตเมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 
2549 และเริม่ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือ่สว่นบุคคลไปยงัสาขาต่างๆ ของบรษิทัฯ 

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นคนในพื้นที่เป็นหลกั ดังนัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในการสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ โดยมสีโลแกนวา่ “บริการใกล้ชิด ดจุญาติมิตรท่ีรู้ใจ” จนทําใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้มาใช้
บรกิารสนิเชื่อของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง และเพื่อรองรบัการเตบิโตดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนอย่างต่อเน่ือง 
จนปจัจุบนั บรษิทัฯ มทีุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้จาํนวน 1,575 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 2557 บรษิทัฯ ไดท้าํการ
แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจํากัด พร้อมทัง้เปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) และอนุมตัิการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญั จากเดมิมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท ทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญั
เปลีย่นจาก 15.75 ลา้นหุน้ เป็น 1,575 ลา้นหุน้ และอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 545 ลา้นหุน้  
มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 1,575 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 2,120 ล้านบาท  
ในระหวา่งวนัที ่19-21 พฤศจกิายน 2557 บรษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหมใ่หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจาํนวน 545 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.5 บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จํานวน 502.5 ล้านหุ้น  
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) และอีกจํานวน 42.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย พรอ้มกบันําหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหุน้ของบรษิทันัน้เริม่ทาํการซือ้ขายครัง้แรกในวนัที ่26 พฤศจกิายน 2557 
 
 1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการประกอบธรุกิจ 
  วสิยัทศัน์ (Vision) 
  “เราจะรกัษาความเป็นผูนํ้าอนัดบั 1 ในธุรกจิสนิเชือ่ทะเบยีนรถจกัรยานยนตร์ะดบัประเทศ” 
 
  พนัธกจิ (Mission) 

 บรษิทัฯ จะขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารลกูคา้ใหค้รอบคลุมทุกภมูภิาคของประเทศ 
 บรษิทัฯ จะตอ้งมสีว่นแบง่การตลาดเป็นอนัดบั 1 ในแต่ละพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เปิดดาํเนินการ  
 บรษิทัฯ จะตอ้งมยีอดปลอ่ยสนิเชือ่เฉลีย่ต่อจาํนวนพนกังานสงูทีส่ดุในธุรกจิเดยีวกนั 
 บรษิทัฯ จะใหค้วามสาํคญักบัการดแูลและการบรหิารหน้ี โดยใช ้MTL Model เป็นเครือ่งมอืในการดาํเนินงาน 
 บรษิทัฯ จะใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ และสรา้งความพงึใจสงูสดุแก่ลกูคา้ 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 
  พฒันาการทีส่าํคญัของบรษิทัฯ ในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
ปี 2535 
 เริม่ประกอบธุรกจิเชา่ซือ้รถจกัรยานยนตใ์หมแ่ละมอืสองในนาม “บรษิทั ด.ีเอส. ลสิซิง่ จาํกดั” 
ปี 2539 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 13 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 2 ลา้นบาท เป็น 15 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 130,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือ่ไปยงัภาคกลาง โดยเริม่จากการเปิดสาขาทีจ่งัหวดัลพบุรเีป็นจงัหวดัแรก 
ปี 2541 
 เริม่ใหบ้รกิารสนิเชือ่จาํนําทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์
ปี 2544 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 35 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 15 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 350,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 เริม่ใหบ้รกิารสนิเชือ่ทะเบยีนรถเพือ่การเกษตร 
 เปลีย่นชือ่บรษิทัจาก “บรษิทั ด.ีเอส. ลสิซิง่ จาํกดั” เป็น “บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั” 
 ยกเลกิการประกอบธุรกจิเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต ์ 
ปี 2546 
 เริม่ใหบ้รกิารสนิเชือ่จาํนําทะเบยีนรถยนต ์ 
ปี 2547 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 50 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือ่ไปยงัภาคตะวนัออก โดยเริม่จากการเปิดสาขาทีจ่งัหวดัชลบุรเีป็นจงัหวดัแรก 
ปี 2549 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2549 
ปี 2550 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 200 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
ปี 2551 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 250 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 ขยายการใหบ้รกิารสนิเชือ่ไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเริม่จากการเปิดสาขาทีจ่งัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัแรก 
 ย้ายสํานักงานใหญ่จากอาคารเลขที่ 13 ซอยจรญัสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร มาอยู่ ณ 

อาคารเลขที ่32/1 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
ปี 2552 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 350 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 1,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
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ปี 2553 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 150 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 450 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหมจ่าํนวน 1,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
ปี 2554 
 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนซื้อหุน้ของบรษิทั เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จํากดั ซึง่ประกอบธุรกจินายหน้าประกนั

วนิาศภยั จากผูถ้อืหุน้เดมิ จํานวน 19,998 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รกิารเสรมิแก่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารสนิเชือ่ของบรษิทัฯ 

 เดอืนกรกฎาคม 2554 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 470 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 600 ลา้นบาท เป็น 1,070 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จํานวน 4,700,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อนํา
เงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 

 เดอืนพฤศจกิายน 2554 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 30 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน 1,070 ลา้นบาท เป็น 1,100 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 300,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิ
ไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่  

 บรษิทัฯ ซือ้และรบัโอนลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชือ่จากผูถ้อืหุน้ใหญ่มลูคา่ 537.82 ลา้นบาท ในราคาตามมลูคา่คงเหลอืของลกูหน้ี  
ปี 2555 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีน 160 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,100 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 1,600,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
 เปิดดาํเนินการศูนยป์ระมลูรถแหง่แรกและแห่งที ่2 ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก และจงัหวดัอยุธยา เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการจดั

ประมลูรถทีส่าขาต่างๆ ในเขตภาคเหนือและภาคกลางและภาคตะวนัตก 
ปี 2556 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีน 315 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,260 ลา้นบาท เป็น 1,575 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 3,150,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่นําเงนิไปใชใ้นการขยายสนิเชือ่ 
ปี 2557 
 เปิดดําเนินการศูนย์ประมลูรถแห่งที ่3 ทีจ่งัหวดัชลบุร ีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจดัประมลูรถทีส่าขาต่างๆ ในเขตภาค

กลางและภาคตะวนัออก โดยเริม่การประมลูครัง้แรกเมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2557  
 เปิดดําเนินการศูนย์ประมูลรถแห่งที่ 4 ทีจ่งัหวดัขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจดัประมูลรถที่สาขาต่างๆ ในเขต 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเริม่การประมลูครัง้แรกเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2557  
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการดงัน้ี 

- แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 
- เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็น 1 บาท 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 545 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,575 ลา้นบาท เป็น 2,120 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 545 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่มรีายละเอยีดการจดัสรรดงัน้ี 
 (1) หุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 502.50 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 
 (2) หุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 42.50 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และ/

 หรอืบรษิทัยอ่ย 
      (3)   วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2557 หุน้ของบรษิทัฯได้ทําการซื้อขายเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ  

ไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มจีาํนวนสาขาทัง้สิน้ 506 สาขา 
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 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ 
  โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
  1. บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  

บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถและสนิเชื่อส่วนบุคคลแก่
ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไปผ่านสาขาของบรษิัทฯ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเขต
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก โดยโครงสรา้งการบรหิารจดัการสาขาของ
บรษิทัฯ จะแบ่งลาํดบัชัน้เป็น สาขาใหญ่ สาขายอ่ย และศูนยบ์รกิาร โดยสาขาใหญ่จะอยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูจ้ดัการเขตซึง่จะขึน้
ตรงกบัฝา่ยกจิการสาขา ดงัแผนภาพดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีาขาทัง้สิน้ 506 สาขา โดยบรกิารของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1.1 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ  
 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ไป โดยครอบคลุมรถประเภทต่างๆ 

ประกอบดว้ย รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์และรถเพือ่การเกษตร ทัง้น้ี ลกูคา้ทีม่าขอสนิเชือ่จะตอ้งสง่มอบสมดุคู่มอืจดทะเบยีนรถตวั
จรงิใหแ้ก่บรษิทัฯ เพือ่เป็นหลกัประกนั โดยไมต่อ้งจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิใ์นสมดุคูม่อืจดทะเบยีนรถ  

(ก) ธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่ทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์- เป็นการใหบ้รกิารสนิเชือ่แก่ลกูคา้รายยอ่ยทัว่ไปที่
มกีรรมสทิธิใ์นรถจกัรยานยนตแ์ละมรีถจกัรยานยนตใ์นครอบครอง 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)
(ทุนชาํระแลว้ 2,120 ลา้นบาท) 

99.99%

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั
(ทุนชาํระแลว้ 2 ลา้นบาท) 

ฝา่ยกจิการสาขา

สาขาใหญ่

ศนูยบ์รกิาร

สาขายอ่ย

ศนูยบ์รกิาร

สาขายอ่ย

ผูจ้ดัการเขต
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(ข) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ - เป็นการให้บริการสนิเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทัว่ไปที่มี
กรรมสทิธิใ์นรถยนตแ์ละมรีถยนตใ์นครอบครอง ทัง้น้ี ประเภทของรถยนตท์ีส่ามารถนํามาขอใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ รถยนต์
นัง่สว่นบุคคล รถยนตเ์พือ่การพาณิชย ์รถตู ้รถบรรทุก 6 ลอ้ และรถบรรทุก 10 ลอ้ 

(ค) ธุรกิจใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถเพื่อการเกษตร - เป็นการให้บรกิารสนิเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเท่านัน้ โดยจะต้องครอบครองและมีกรรมสิทธิใ์นรถเพื่อการเกษตร ทัง้น้ี ประเภทของรถเพื่อ
การเกษตรทีส่ามารถนํามาขอใชบ้รกิารกบับรษิทัฯ ไดแ้ก่ รถไถ รถไทยแลนด ์ 
 
   1.2 ธรุกิจให้บริการสินเช่ือส่วนบคุคล 
    บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลกัประกันแก่ลูกค้าที่มีประวตัิการผ่อนชําระสินเชื่อ
ทะเบยีนรถกบับรษิทัฯ มาก่อน และมปีระวตักิารผอ่นชําระทีด่ ีโดยบรษิทัฯ ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิ
สนิเชือ่สว่นบุคคลภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารแหง่ประเทศไทยเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2549  
 
 2.  บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั (“MTLI”)   
  MTLI จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2554 โดยมทีุนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้จํานวน 2 ลา้น
บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 20,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ปจัจุบนั บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน MTLI จาํนวน 19,998 หุน้ 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
  MTLI ประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั ไดแ้ก่ พรบ. รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ และประกนัอุบตัเิหตุ
ส่วนบุคคล โดยไดร้บัใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั ตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 จากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“คปภ.”) เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2554  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทัฯ 
 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดด้อกเบีย้จากการใหส้นิเชือ่    
- สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 506.06 76.34 1,057.81 84.63 1,299.42 83.93 1,562.30 84.17
- สนิเชือ่สว่นบุคคล 2.12 0.32 1.59 0.13 1.64 0.11 5.12 0.28
รวมรายไดด้อกเบีย้จากการให้
สนิเชือ่ 

508.18 76.66 1,059.40 84.76 1,301.06 84.04 1,567.42 
 

84.45
 

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร1) 153.82 23.21 178.61 14.29 238.19 15.38 279.32 
 

15.05
 

รายไดอ้ื่น2) 0.87 0.13 11.93 0.95 8.99 0.58 9.34 0.50
รวมรายได้ทัง้หมด 662.87 100.00 1,249.94 100.00 1,548.25 100.00 1,856.08 100.00 

หมายเหตุ : 1) รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร ประกอบดว้ย คา่ธรรมเนียมการจดัสนิเชือ่ คา่ปรบัและคา่ตดิตามทวงถาม คา่นายหน้า
   จากการขายประกนัของ MTLI   
  2) รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรกิารขอ้มลูแก่บรษิทัประกนั, กําไรจากการขายทรพัยส์นิ, ค่าเสยีหายจากการยดึ
   รถยดึ เป็นตน้ 
   
 2.2 ลกัษณะบริการของบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถและสนิเชื่อสว่นบุคคลแก่ลกูคา้รายย่อยทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาทัว่ไป 
ทัง้น้ี ลกัษณะของการใหบ้รกิารสนิเชือ่แต่ละประเภท มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   
 2.2.1 สินเช่ือทะเบียนรถ 

 สนิเชื่อทะเบยีนรถเป็นการใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่ลกูคา้รายย่อยทัว่ไปทีเ่ป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นรถมาแลว้ไมน้่อย
กวา่ระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ กําหนด หรอืมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ไดว้า่ญาตสินิทเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิม์าก่อนหน้านัน้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจได้
วา่ผูข้อสนิเชือ่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิจ์รงิ ลกูคา้ทีม่าขอสนิเชือ่จะตอ้งสง่มอบสมุดคูม่อืจดทะเบยีนรถตวัจรงิใหแ้ก่บรษิทัฯ เพือ่เป็น
หลกัประกัน โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิใ์นสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ แต่จะต้องลงนามในบนัทึกข้อตกลงการโอน
กรรมสิทธิเ์พื่อรบัทราบข้อตกลงที่หากลูกค้าผิดนัดไม่ชําระหน้ีให้กับบรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ลูกค้ายินยอมที่จะโอน
กรรมสทิธิแ์ละสง่มอบรถทีเ่ป็นหลกัประกนัการขอสนิเชือ่ใหแ้ก่บรษิทัฯ รวมทัง้ลงนามในแบบคาํขอโอนและรบัโอนและหนงัสอืมอบ
อํานาจของกรมการขนส่งทางบก ทัง้น้ี ลูกคา้จะยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นรถทีนํ่ามาขอสนิเชื่อและสามารถนํารถกลบัไปใชง้าน
ตามปกตไิด ้ 

หากลกูคา้คา้งชาํระค่างวดตัง้แต่ 2 งวด ขึน้ไป บรษิทัฯ สามารถยดึหลกัประกนัได ้โดยบรษิทัฯ จะสง่หนังสอื
บอกเลกิสญัญาเป็นจดหมายลงทะเบยีนตอบรบัไปยงัผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั หากผูกู้ห้รอืผูค้ํ้าประกนัไมม่าตดิต่อขอซื้อรถคนืภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด บรษิทัฯ สามารถดาํเนินการขายรถทีเ่ป็นหลกัประกนัโดยผา่นศนูยป์ระมลูรถของบรษิทัฯ 

บรกิารสนิเชือ่ทะเบยีนรถของบรษิทัฯ สามารถแบง่ประเภทตามประเภทของรถทีเ่ป็นหลกัประกนัได ้ดงัน้ี 
(1) สนิเชือ่ทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์
(2) สนิเชือ่ทะเบยีนรถยนต ์
(3) สนิเชือ่ทะเบยีนรถเพือ่การเกษตร 
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ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มจีํานวนสญัญาทีใ่หส้นิเชื่อทะเบยีนรถทัง้สิน้ 612,024 สญัญา จํานวน 656,894 

สญัญา และจาํนวน 713,678 สญัญา โดยมยีอดการใหส้นิเชื่อทะเบยีนรถทัง้สิน้ 7,150.13 ลา้นบาท จํานวน 8,244.38 ลา้นบาท 
จาํนวน 9,823.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 15.30 และรอ้ยละ 19.16 ตามลาํดบั สนิเชือ่หลกัทีบ่รษิทัฯ 
มยีอดการใหส้นิเชื่อมากทีสุ่ด คอื สนิเชื่อทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละประมาณ 89-95 ของยอดการใหส้นิเชื่อ
รวมในปี 2554-2556 รองลงมาเป็นสนิเชื่อทะเบยีนรถยนต์ คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 4-8 ของยอดการใหส้นิเชื่อรวมในปี 
2554-2556 ในขณะทีม่ยีอดลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืประเภทสนิเชื่อทะเบยีนรถคงเหลอืจํานวน 3,937.28 ลา้นบาท จํานวน 4,771.32 
ลา้นบาท จาํนวน 5,825.83 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554-2556 ตามลาํดบั 

สําหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มจีํานวนสญัญาที่ให้สนิเชื่อทะเบยีนรถทัง้สิ้น 834,994 สญัญา โดยมยีอดการให้
สนิเชื่อทะเบยีนรถทัง้สิน้ 12,412 ลา้นบาท และมยีอดลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมืประเภทสนิเชื่อทะเบยีนรถคงเหลอืจํานวน 7,413 ลา้น
บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2557 
 

 2.2.2 บริการสินเช่ือส่วนบคุคล 
   บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไดร้บัใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัเมื่อวนัที่ 31 สงิหาคม 2549  บรษิทัฯ มนีโยบายการใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะแก่ลูกคา้ที่เคยใชบ้รกิาร
สนิเชื่อทะเบยีนรถของบรษิทัฯ และมปีระวตักิารชําระทีด่เีท่านัน้ เน่ืองจากเป็นการใหส้นิเชื่อโดยไม่มหีลกัประกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะ
จาํกดัวงเงนิการใหส้นิเชื่อส่วนบุคคล โดยหากเป็นวงเงนิตามทีบ่รษิทัฯกําหนด จะต้องมผีูค้ํ้าประกนั         ซึ่งต้องเป็นเจา้บา้นหรอื
ขา้ราชการเทา่นัน้ เน่ืองจากบรษิทัฯ พจิารณาวา่เป็นอาชพีทีม่ ัน่คงและมหีลกัแหลง่ทีแ่น่นอน สามารถช่วยป้องกนัความเสีย่งกรณีทีผู่้
ขอสนิเชื่อไมส่ามารถชาํระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้ สาํหรบัสนิเชื่อสว่นบุคคลน้ี บรษิทัฯ กําหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
6 - 18 เดอืน โดยคดิอตัราดอกเบีย้คงทีจ่ากลกูคา้ 
  ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มจีํานวนสญัญาทีใ่หส้นิเชื่อส่วนบุคคลทัง้สิน้ 4,331 สญัญา 2,751 สญัญา และ 4,112 
สญัญา โดยมยีอดการใหส้นิเชือ่สว่นบุคคลจาํนวน 16.55 ลา้นบาท จาํนวน 10.84 ลา้นบาท จาํนวน 16.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.23 รอ้ยละ 0.13 และรอ้ยละ 0.17 ของยอดการใหส้นิเชื่อรวม ตามลําดบั ในขณะที่มยีอดลูกหน้ีเงนิใหกู้้ยมื
ประเภทสนิเชือ่สว่นบุคคลคงเหลอืจาํนวน 7.26 ลา้นบาท จาํนวน 5.10 ลา้นบาทและจาํนวน 9.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 สาํหรบัปี 2557 บรษิทัฯ มจีาํนวนสญัญาทีใ่หส้นิเชือ่สว่นบุคคลทัง้สิน้ 13,864 สญัญา โดยมยีอดการใหส้นิเชื่อ
ส่วนบุคคลทัง้สิ้น 59 ล้านบาท และมียอดลูกหน้ีเงนิให้กู้ยืมประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลคงเหลือจํานวน 34  ล้านบาท ณ 31 
ธนัวาคม ปี 2557 
   

ยอดการให้สินเช่ือแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 
ประเภทการให้สินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สนิเชือ่ทะเบยีนรถ    
- รถจกัรยานยนต ์ 6,796.07 94.83 7,642.92 92.58 8,770.96 89.13 10,336.52 82.89
- รถยนต ์ 307.18 4.29 440.70 5.34 788.92 8.02 1,679.05 13.46
- รถเพือ่การเกษตร 46.88 0.65 160.75 1.95 263.96 2.68 396.85 3.18
รวมสนิเชือ่ทะเบยีนรถ 7,150.13 99.77 8,244.38 99.87 9,823.84 99.83 12,412.42 99.53
สนิเชือ่สว่นบุคคล 16.55 0.23 10.84 0.13 16.61 0.17 58.57 0.47
รวมทัง้หมด 7,166.67 100.00 8,255.21 100.00 9,840.45 100.00 12,470.99 100.00 
ยอดการให้สินเช่ือเฉล่ีย
ต่อสาขา 

20.89  22.74  23.71  24.60  
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จาํนวนสญัญาแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 
ประเภทการให้สินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม  2557 

จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ จาํนวน
สญัญา 

ร้อยละ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ    
- รถจกัรยานยนต ์ 603,766 97.96 644,183 97.66 695,218 96.86 802,473 94.54
- รถยนต ์ 7,153 1.16 9,118 1.38 13,420 1.87 25,508 3.00
- รถเพือ่การเกษตร 1,105 0.18 3,593 0.54 5,040 0.70 7,013 0.83
รวมสนิเชือ่ทะเบยีนรถ 612,024 99.30 656,894 99.58 713,678 99.43 834,994 48.37
สนิเชือ่สว่นบุคคล 4,331 0.70 2,751 0.42 4,112 0.57 13,864 1.63
รวมทัง้หมด 616,355 100.00 659,645 100.00 717,790 100.00 848,858 100.00 

 
ยอดลกูหน้ีคงเหลือแยกตามประเภทของการให้สินเช่ือ 

ประเภทการให้สินเช่ือ 31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ    
- รถจกัรยานยนต ์ 3,678.85 93.26 4,360.92 91.30 5,082.73 87.10 5,902.89 79.26
- รถยนต ์ 207.73 5.27 338.33 7.08 609.04 10.44 1,310.22 17.59
- รถเพือ่การเกษตร 50.70 1.29 72.08 1.51 134.05 2.30 200.30 2.69
รวมสนิเชือ่ทะเบยีนรถ 3,937.28 99.82 4,771.32 99.89 5,825.83 99.84 7,413.41 99.54
สนิเชือ่สว่นบุคคล 7.26 0.18 5.10 0.11 9.60 0.16 34.32 0.46
รวม 3,944.54 100.00 4,776.42 100.00 5,835.43 100.00 7,447.73 100.00 
ลกูหน้ีคงเหลือเฉล่ียต่อสาขา 11.50  13.16  14.06  14.72  

หมายเหตุ : ยอดลกูหน้ีคงเหลอื คาํนวณจากมลูหน้ีตามสญัญา หกัรายไดท้างการเงนิรอรบัรู ้
 
 2.3 ลกัษณะผลิตภณัฑข์องบริษทัย่อย 
 บรษิทั เมอืงไทยลสิซิ่ง อนิชวัรนัส์ โบรกเกอร์ จํากดั (“MTLI”) ประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยั โดยได้รบั
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยั ตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (“คปภ.”) เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม 2554 ปจัจุบนั กรมธรรมป์ระกนัวนิาศภยัที่ MTLI เป็น
นายหน้าในการจาํหน่าย ไดแ้ก่ กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสาํหรบัรถจกัรยานยนต ์(พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต)์ 
กรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสาํหรบัรถยนต ์(พ.ร.บ. รถยนต)์ และกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล  

MTLI จะทําหน้าทีใ่นการตดิต่อกบับรษิทัประกนัวนิาศภยัต่างๆ เพื่อจดัหาผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัวนิาศ
ภยัมาขายใหแ้ก่ลูกค้า ซึ่งในการขายประกนันัน้ MTLI จะดําเนินการผ่านสาขาและศูนย์บรกิารของบรษิทัฯ เท่านัน้ บรษิทัฯ มี
นโยบายใหพ้นักงานตําแหน่งทีก่ําหนด ซึง่ปจัจุบนัประกอบดว้ย หวัหน้าหน่วยบญัช ีหวัหน้าหน่วยวเิคราะห ์หวัหน้าหน่วยเร่งรดั
หน้ีสนิ ต้องผ่านการทดสอบการเป็นนายหน้าประกนัภยั โดยในแต่ละสาขาจะสามารถใหบ้รกิารขายและออกกรมธรรม ์พ.ร.บ. 
รถจกัรยานยนต ์พ.ร.บ. รถยนต ์และกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล ใหแ้ก่ลกูคา้ผูข้อสนิเชือ่ของแต่ละสาขา เพือ่เป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้   

MTLI ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากบรษิทัประกนัวนิาศภยัตามอตัราทีก่าํหนด โดยในปี 2555-2557 MTLI มี
รายไดค้า่นายหน้าจาํนวน 13.73 ลา้นบาท จาํนวน 14.52 ลา้นบาท และจาํนวน 17.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะ
ไดร้บัคา่บรกิารขอ้มลูจากบรษิทัประกนัวนิาศภยั จากการทีอ่าศยัสาขาและศนูยบ์รกิารของบรษิทัฯ ทีม่จีาํนวนมากและครอบคลุม
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นช่องทางในแนะนําและติดต่อลูกค้าเพื่อขายประกนั โดยในปี 2555-2557 บรษิัทฯ มรีายได้
คา่บรกิารขอ้มลูจาํนวน 1.35 ลา้นบาท จาํนวน 1.42 ลา้นบาท และจาํนวน 1.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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หมายเหตุ :  
1) MTLS นําสง่คา่เบีย้ประกนัสทุธหิลงัหกัคา่บรกิารขอ้มลูใหแ้ก่ MTLI 
2) MTLI นําสง่คา่เบีย้ประกนัสทุธหิลงัหกัคา่นายหน้าใหแ้ก่บรษิทัประกนัวนิาศภยั 
 
 2.4 การตลาดและการแข่งขนั 
  2.4.1 อตุสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบคุคล 

สนิเชือ่จาํนําทะเบยีนรถซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ นัน้ จดัเป็นสนิเชือ่ในกลุม่สนิเชือ่ภาคครวัเรอืนทีม่อีตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ในช่วงปี 2554-2556 เท่ากบัรอ้ยละ 14.68 ต่อปี สงูกว่าอตัราการเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ
เฉลี่ยในช่วงปี 2554-2556 ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 6.25 ต่อปี โดยมปีจัจยัสนับสนุนหลกั คอื การเตบิโตของการอุปโภคบรโิภคภาค
ครวัเรอืน ซึ่งเพิม่ขึน้จากจํานวน 5,743 พนัลา้นบาท ในปี 2554 เป็นจํานวน 6,476 พนัลา้นบาท ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการ
เตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.19 ต่อปี เน่ืองจากไดร้บัอานิสงคจ์ากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ ของภาครฐั โดยเฉพาะนโยบายรถคนั
แรก สง่ผลทาํใหก้ารอุปโภคบรโิภคของภาคครวัเรอืนขยายตวัสงูขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุม่สนิคา้ประเภทยานยนต ์ 

รายงานแนวโน้นธุรกจิเดอืน มกราคม 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ภาวะธุรกจิในไตรมาสที ่4 
ปี 2557 ฟ้ืนตวัชา้กวา่ทีค่าด ยอดขายสนิคา้โดยภาพรวมทรงตวัจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากกําลงัซือ้ของผูบ้รโิภคระดบัล่างยงัคง
อ่อนแอจากภาระหน้ีครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงูและรายไดเ้กษตรกรทีต่กตํ่า ขณะทีผู่บ้รโิภคระดบับนระมดัระวงัการใชจ้่ายอย่าง
ต่อเน่ือง ความต้องการสนิเชื่อภาคครวัเรอืนยงัคงเพิม่มากขึน้ในไตรมาสที ่4 ปี 2557 ต่อเน่ืองถงึไตรมาสถดัไป อย่างไรกต็าม
มาตรฐานการใหส้นิเชื่อภาคครวัเรอืนยงัคงตอ้งเขม็งวด สะทอ้นความระมดัระวงัของสถาบนัการเงนิทีย่งัมอียู่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ประเด็นความกงัวลเกี่ยวกบัความน่าเชื่อถือด้านเครดติของผู้กู้และหลกัทรพัย์คํ้าประกนั รวมถึงทศิทางการเตบิโตของภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวม จงึมกีารปรบัเพิม่เงือ่นไขการพจิารณาสนิเชือ่ทีเ่ขม้งวดมากขึน้  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ ปจัจยัหลกัทีส่นับสนุนการเตบิโตของธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชือ่ทะเบยีนรถ

ของบรษิทัฯ คอื การเตบิโตของอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ ทัง้น้ี จากสถิตขิองกรมการขนส่งทางบกตามตาราง
ดา้นล่าง จะเหน็ไดว้า่รถทีจ่ดทะเบยีนสะสมทัว่ประเทศในชว่งปี 2553-2556 มจีาํนวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 28.48 ลา้นคนั ใน
ปี 2553 เป็น 34.62 ลา้นคนั ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 6.72 ต่อปี  ซึง่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์
ทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกจิ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ยานพาหนะถอืเป็นสิง่จาํเป็นพืน้ฐานทีต่อ้งใชใ้น
ชวีติประจําวนัที่ทวคีวามสําคญัมากขึน้มาโดยตลอด หากพจิารณาประเภทรถที่จดทะเบยีนจะเหน็ได้ว่าประเภทรถที่มกีารจด

บรษิทัประกนั
วนิาศภยั 

MTLI MTLS 
ลกูคา้         

ผูข้อสนิเชือ่ 

ขายและออกกรมธรรม ์

ชาํระคา่เบีย้ประกนั นําสง่คา่เบีย้
ประกนัสทุธ1ิ) 

นําสง่คา่เบีย้
ประกนัสทุธ2ิ) 

ทีม่า : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และสาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

บาทต่อเดอืน พนัลา้นบาท



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 

 
  สว่นที ่1 หน้า 10 

 

ทะเบยีนมากทีส่ดุ คอื รถจกัรยานยนต ์มสีดัสว่นการจดทะเบยีนคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 58-61 ของจาํนวนรถทีจ่ดทะเบยีนสะสม
ในแต่ละปี โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 4.89 ต่อปี ในขณะทีร่ถยนตม์สีดัสว่นการจดทะเบยีนคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 35-38 
ของจาํนวนรถทีจ่ดทะเบยีนสะสมในแต่ละปี โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 9.62 ต่อปี สาํหรบัปี 2557 รถทีจ่ดทะเบยีนสะสม
ทัว่ประเทศมจีํานวน 35.84 ลา้นคนั เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนทีม่จีํานวน 34.62 ลา้นคนั คดิเป็นอตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 3.50 โดยประเภทรถที่มกีารจดทะเบยีนสูงสุดยงัคงเป็นรถจกัรยานยนต์ที่มสีดัส่วนร้อยละ 57.00 ของจํานวนรถที่จด
ทะเบยีนสะสม โดยมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 1.71 ในขณะทีร่ถยนตม์สีดัสว่นการจดทะเบยีนคดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ของจาํนวนรถ
ทีจ่ดทะเบยีนสะสม โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 5.91 

จากจาํนวนรถจดทะเบยีนสะสมทัว่ประเทศทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองดงักลา่ว จงึสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าจํานวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะสามารถนําทะเบียนรถจกัรยานยนต์ รวมถึงทะเบียนรถยนต์ มาใช้เป็น
หลกัประกนัในการขอสนิเชื่อกบับรษิทัฯ มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึเชื่อวา่การดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
จะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  

 
ตารางแสดงจาํนวนรถจดทะเบียนสะสมทัว่ประเทศ ในช่วงปี 2553- 2557 
(หน่วย : คนั) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รถจกัรยานยนต ์ 17,299,814 18,152,469 19,147,225 19,964,990 20,305,708
รถยนต ์ 9,887,706 10,651,817 11,827,710 13,023,547 13,793,784
รถบรรทุกและรถโดยสาร 
ขนาดใหญ่ 

954,787 990,426 1,037,334 1,104,231 1,153,369

รถเพือ่การเกษตร 307,612 364,775 428,843 495,182 545,380
รถประเภทอื่นๆ 34,910 35,450 35,865 36,456 36,939
รวมจาํนวนรถท่ีจดทะเบียน 28,484,829 30,194,937 32,476,977 34,624,406 35,835,180
ทีม่า : กรมการขนสง่ทางบก 
 

ในส่วนของอุตสาหกรรมสนิเชื่อส่วนบุคคลนัน้ก็มแีนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2553-2556 
มลูค่าสนิเชื่อสว่นบุคคลรวมทัง้ระบบของธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการทีม่ใิช่ธนาคารพาณิชยเ์พิม่ขึน้จากจํานวน 187,491 
ลา้นบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 299,142 ล้านบาท ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยรอ้ยละ 16.85 ต่อปี การเตบิโต
ดงักล่าวเป็นผลมาจากนโยบายดา้นสนิเชือ่ของกลุ่มธนาคารพาณิชยท์ีพ่ยายามผลกัดนัสนิเชือ่ประเภทน้ีเน่ืองจากเป็นสนิเชื่อทีใ่ห้
ผลตอบแทนสงู จงึมกีารแขง่ขนักนัมากขึน้ดว้ยการออกแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุน้การเบกิใชส้นิเชือ่สว่นบุคคลของลูกคา้ทัง้ราย
เดมิและรายใหมท่ีม่ศีกัยภาพ รวมถงึความตอ้งการสนิเชือ่ของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลจากอุทกภยัครัง้ใหญ่ชว่งปลายปี 2554 
สง่ผลทาํใหม้คีวามตอ้งการใชเ้งนิเพือ่การซ่อมแซมความเสยีหายหลงัอุทกภยั ประกอบกบัการเขา้ถงึสนิเชือ่ทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบั
ขึน้คา่แรงขัน้ตํ่าตัง้แต่ปี 2555 เป็นตน้มา อยา่งไรกต็าม หากพจิารณาการเตบิโตของสนิเชือ่สว่นบุคคลในปี 2556 จะเหน็วา่ชะลอ
ตวัลงเลก็น้อยจากการเตบิโตในชว่งปี 2555 ทีเ่ตบิโตถงึรอ้ยละ 20.54 เหลอืรอ้ยละ 16.34 เน่ืองจากความระมดัระวงัในการใชจ้า่ย
ของภาคครวัเรอืนและความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัจากการทีห่น้ีภาคครวัเรอืนเพิม่
สงูขึน้อยา่งมากจากผลของนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัในชว่งก่อนหน้า 

สาํหรบั ปี 2557 มูลค่าสนิเชื่อส่วนบุคคลรวมทัง้ระบบของธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการทีม่ใิช่ธนาคาร
พาณิชยม์จีํานวน 312,851 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากมลูค่าสนิเชื่อส่วนบุคคล ณ สิน้ปี 2556 ทีม่จีํานวน 299,142 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.58  ซึง่ค่อยๆ ฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากสถานการณ์ทางการเมอืงทีค่ลีค่ลาย และการดาํเนินนโยบายกระตุน้
การบรโิภคโดยภาครฐั ทัง้น้ีมูลค่าสนิเชื่อส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการที่มใิช่ธนาคารพาณิชย์มอีตัราการขยายตวัสูงกว่ามูลค่า
มลูคา่สนิเชือ่สว่นบุคคลของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมนียัสาํคญั 
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กราฟแสดงมลูค่าสินเช่ือส่วนบคุคลทัง้ระบบ ในช่วงปี 2553- 2557 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4.2 อตุสาหกรรมประกนัวินาศภยั 

   ธุรกจิประกนัวนิาศภยัเป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
โดยในช่วงปี 2553-2556 มลูค่าเบีย้ประกนัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากจาํนวน 125.00 พนัลา้น
บาท ในปี 2553 เป็นจาํนวน 138.76 พนัลา้นบาท ในปี 2554 จาํนวน 179.48 พนัลา้นบาท ในปี 2555 และจาํนวน 203.02 พนัลา้น
บาท ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ 11.01 รอ้ยละ 29.35 และรอ้ยละ 13.12 ตามลําดบั จะเหน็ว่ามลูค่าเบี้ยประกนัรบั
โดยตรงของธุรกจิวนิาศภยัในปี 2555 เตบิโตขึน้จากปี 2554 สงูถงึรอ้ยละ 29.35 เป็นผลจากการทีเ่กดิปญัหาอุทกภยัครัง้ใหญ่เมื่อ
ปลายปี 2554 ทาํใหป้ระชาชนหนัมาทาํประกนัวนิาศภยัเพิม่ขึน้ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ต่อทัง้ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครวัเรอืน เหตุการณ์ดงักล่าวทําใหผู้ป้ระกอบการและประชาชนมคีวามเขา้ใจและใชร้ะบบการประกนัภยัเป็นเครื่องมอืบรหิาร
ความเสีย่งเพิม่มากขึน้ จงึทาํใหม้ลูคา่เบีย้ประกนัวนิาศภยัในปี 2556 เตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2555 อยา่งต่อเน่ือง  

หากพจิารณาประเภทของการประกนัวนิาศภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั เมอืงไทยลสิซิง่ 
อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จํากดั (“MTLI”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารเป็นนายหน้าในการจําหน่ายกรมธรรมป์ระกนั
วนิาศภัย ได้แก่ กรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถสําหรบัรถจกัรยานยนต์ (พ.ร.บ. รถจกัรยานยนต์) กรมธรรม์
ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสาํหรบัรถยนต ์(พ.ร.บ. รถยนต)์ และกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล จะเหน็วา่มลูค่า
เบีย้ประกนัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัภยัรถเพิม่ขึน้จากจาํนวน 74.58 พนัลา้นบาท ในปี 2553 เป็น 118.42 พนัลา้นบาท ในปี 
2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 16.66 ต่อปี แบ่งเป็น (1) มูลค่าเบี้ยประกนัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัภยัรถภาค
บงัคบัเพิม่ขึน้จากจํานวน 11.17 พนัล้านบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 14.89 พนัล้านบาท ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโต
เฉลีย่รอ้ยละ 10.04 ต่อปี  และ (2) มูลค่าเบี้ยประกนัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัภยัรถภาคสมคัรใจเพิม่ขึน้จากจํานวน 63.41 
พนัลา้นบาท ในปี 2553 เป็นจํานวน 103.53 พนัลา้นบาท ในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 17.75 ต่อปี สําหรบั
มลูค่าเบีย้ประกนัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคลนัน้กม็กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองเช่นเดยีวกนัโดยเพิม่ขึน้จาก 
12.78 พนัลา้นบาทในปี 2553 เพิม่ขึน้เป็น 23.32 พนัลา้นบาทในปี 2556 คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 22.19 ต่อปี  
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กราฟแสดงมลูค่าเบีย้ประกนัรบัโดยตรงของประกนัวินาศภยัประเภทต่างๆ ในปี 2553-2556  

 

 
 ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
 
  2.4.3 การแข่งขนั 
  จากการที่ธุรกจิสนิเชื่อทะเบยีนรถเป็นธุรกจิที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยเฉพาะจากหน่วยงานของ
ภาครฐั ประกอบกบัเป็นธุรกจิที่ใหผ้ลตอบแทนที่ด ีจงึทําให้มผีูป้ระกอบการต่างๆ หนัมาให้ความสนใจและเขา้สู่ตลาดสนิเชื่อ
ทะเบยีนรถเพิม่มากขึน้ โดยผูป้ระกอบการหลกัในธุรกจิน้ีแบง่เป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื  

1. ผูป้ระกอบการท่ีเป็นธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัในเครือ  
 ผูป้ระกอบการประเภทน้ีมขีอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทุนทางการเงนิทีต่ํ่าและฐานทุนขนาดใหญ่ ประกอบกบั

สามารถใชส้าขาจาํนวนมากเป็นชอ่งทางตดิต่อและใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ โดยมุง่เน้นกลุม่ลกูคา้ทีม่อีาชพีทีม่ ัน่คงและมรีายไดป้ระจาํที่
แน่นอน รวมทัง้มหีลกัฐานทางการเงนิทีช่ดัเจนไม่ว่าจะเป็นสลปิเงนิเดอืนหรอืสาํเนาบญัชเีงนิฝากธนาคาร เช่น พนักงานบรษิทั 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ ขา้ราชการ เป็นตน้ ผูป้ระกอบการในกลุม่น้ี ไดแ้ก่  

 
ผูป้ระกอบการ ผลิตภณัฑท่ี์ให้บริการ 

ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) K-Car to Cash หรอืสนิเชือ่รถชว่ยได ้
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) My Car My Cash 
บรษิทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต ้ลสี จาํกดั (มหาชน)
(บรษิทัยอ่ยของธนาคาร กรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน)) 

Car4Cash หรอืสนิเชือ่เพือ่คนมรีถ 

บรษิทั ซเีอฟจ ีเซอรว์สิ จาํกดั 
(บรษิทัยอ่ยของธนาคาร กรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน)) 

เงนิตดิลอ้ 

ธนาคาร ทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) TISCO Auto Cash 
ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สนิเชือ่รถแลกเงนิ  
บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จาํกดั  
(บรษิทัยอ่ยของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน)) 

สนิเชือ่รถหมนุเงนิ 

ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน)  สนิเชือ่รถเพือ่เงนิสด 
ธนาคาร ไทยเครดติเพือ่รายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) สนิเชือ่รถแลกเงนิ 
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2. ผูป้ระกอบการท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย ์
 ผูป้ระกอบการประเภทน้ีมขีอ้ได้เปรยีบในด้านการบรกิารลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มี

รายไดป้านกลางถงึน้อยทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึบรกิารสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นหลกั เช่น ลูกจา้งโรงงาน รบัจา้ง เกษตรกร 
เป็นต้น โดยผู้ประกอบการในกลุ่มน้ีจะให้ความสําคัญกับหลักประกัน ไม่ว่าจะเป็นความมีตัวตนของหลักประกัน มูลค่า
หลกัประกนั เอกสารคูม่อืจดทะเบยีนรถตอ้งเป็นเลม่จรงิทีอ่อกโดยกรมการขนสง่ทางบก และการตรวจสอบประวตัขิองลกูคา้และผู้
คํ้าประกนั ซึ่งต้องอยู่ในพื้นที่ที่มาขอสนิเชื่อเพื่อที่จะสามารถตดิตามลูกคา้หรอืผูค้ํ้าประกนัไดห้ากมกีารผดินัดชําระหน้ี ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการในกลุม่น้ีจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูคา้ และเน้นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้และมคีวามคุน้เคย
กบัชุมชน โดยจะมกีารออกไปพบปะกบัลูกคา้หรอืคนในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ ผูป้ระกอบการในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ บรษิทั เมอืงไทย 
ลสิซิง่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ที่มสีาขาจํานวน
มากครอบคลุมในหลายภูมภิาคของประเทศ และมกีารบรหิารงานแบบมอือาชพี นอกจากน้ี ยงัมผีู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่
ใหบ้รกิารเฉพาะในเขตพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึง เช่น กลุ่มน่ิมซีเ่สง็ ลสิซิง่ เน้นใหบ้รกิารในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน เป็นตน้ ส่วนทีเ่หลอื
นัน้จะเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ขนาดเลก็ทีใ่หบ้รกิารเฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึงเทา่นัน้ และมกีารบรหิารงานแบบธุรกจิครอบครวั 
ไดแ้ก่ บรษิทั ทรพัยก์มล ลสิซิง่ จาํกดั และบรษิทั ควกิ ลสิซิง่ จาํกดั เป็นตน้     
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 2.4.4 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 
 1.  การให้บริการท่ีสะดวกและรวดเรว็ 
   กลยุทธก์ารแขง่ขนัทีส่าํคญัของการใหบ้รกิารสนิเชื่อรายย่อย คอื ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการใชเ้งนิของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็และทนัเวลา บรษิทัฯ จงึมขี ัน้ตอนการอนุมตัสินิเชือ่ทีก่ระชบั ทาํใหล้กูคา้
สามารถทราบผลการอนุมตัแิละรบัเงนิไดภ้ายใน 20 นาท ีโดยทีบ่รษิทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัขัน้ตอนการอนุมตัสินิเชือ่ทีร่ดักุม  
 
   2. การบริการลกูค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร 
   คุณภาพของการใหบ้รกิารถอืเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้น
และใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้รกิารทีด่แีก่ลูกคา้ โดยพนักงานของบรษิทัฯ ทุกคนจะไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการใหบ้รกิารอย่าง
สมํ่าเสมอ ทําใหพ้นักงานสามารถใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมติรกบัลูกค้า ดงัสโลแกนของบรษิทัฯ ว่า 
“บรกิารใกล้ชดิ ดุจญาตมิติรที่รู้ใจ” จากเหตุผลดงักล่าวทําให้ลูกค้ากลบัมาใช้บรกิารกบับรษิัทฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถึงแนะนํา
บุคคลอื่นๆ ให้มาใช้บรกิารกบับรษิทัฯ อกีด้วย นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเน้นการปลูกฝงัค่านิยม 5 ประการ แก่พนักงาน ได้แก่ 
ซื่อสตัยส์จุรติ ทุม่เทเพือ่งาน ทศันคตดิ ีสามคัครีวมใจ และวนิยัเครง่ครดั  
 
  3. การติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ดว้ยประสบการณ์ในการดําเนินธุรกจิการใหส้นิเชื่อทะเบยีนรถและสนิเชื่อส่วนบุคคลของผูบ้รหิารของ
บรษิทัฯ ทาํใหม้คีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมและลกัษณะนิสยัของลกูคา้เป็นอยา่งด ีสามารถกาํหนดกระบวนการอนุมตัสินิเชื่อ วงเงนิ
สนิเชื่อ รวมถึงกระบวนการในการติดตามหน้ีที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัลกัษณะของลูกค้าของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ 
กําหนดนโยบายการบรหิารด้านลูกหน้ีที่เรียกว่า “MTL Model” ซึ่งเป็นการบริหารหน้ีรอบด้านทัง้ด้านคุณภาพลูกหน้ี ด้าน
ความสามารถในการเกบ็หน้ี และดา้นความสามารถในการบรหิารหน้ี โดย MTL Model ถอืเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัทีท่ําใหบ้รษิทัฯ 
สามารถควบคุมลกูหน้ีใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนดได ้ 
 

4. การมีช่องทางการให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ 
  บรษิัทฯ มสีาขาให้บรกิารแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มสีาขาทัง้สิน้ 506 
สาขา ลกูคา้สามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารและชาํระค่างวดไดท้ีทุ่กสาขาของบรษิทัฯ ทาํใหล้กูคา้เกดิความสะดวกในการมาใชบ้รกิาร
ของบรษิทัฯ และสง่ผลทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถขยายฐานลกูคา้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 
  2.4.5 ลกัษณะลกูค้า 
   บรษิทัฯ มนีโยบายในการใหบ้รกิารสนิเชื่อแก่ลกูคา้ทีเ่ป็นลูกคา้รายย่อยทัว่ไปทีม่หีลกัประกนัเป็นของตนเอง 
และตอ้งเป็นคนในพืน้ทีท่ีข่อสนิเชื่อ กลา่วคอื ตอ้งมภีูมลิาํเนาหรอืตอ้งมสีถานทีท่าํงานอยูใ่นพืน้ทีข่องสาขาทีม่าขอใชบ้รกิาร โดย
ต้องมรีายได้ขัน้ตํ่าตามที่กําหนด ทัง้น้ี ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บรกิารของบรษิัทฯ จะประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
พนกังานโรงงาน พนกังานบรษิทัทัว่ไป คา้ขาย รบัจา้งทัว่ไป เกษตรกร รวมถงึขา้ราชการ   
 
  2.4.6 นโยบายด้านราคา 
   บรษิัทฯ มนีโยบายในการกําหนดอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยพจิารณาจากแนวโน้มอตัรา
ดอกเบี้ยของตลาดเงนิและภาวะการแข่งขนัของตลาด โดยจะต้องไม่เกนิกว่าอตัราที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงั
คํานึงถงึต้นทุนเงนิทุนและต้นทุนดําเนินงานดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะกําหนดอตัราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ใหต้ํ่ากว่า
ตน้ทุนเงนิทุนและตน้ทุนการดาํเนินงานของบรษิทัฯ และเน้นการดาํเนินธุรกจิแบบยัง่ยืน่  
      
   
     



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่1 หน้า 15 

 

2.5 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 2.5.1 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

ในปี 2554- 2557 บรษิทัฯ มแีหลง่เงนิทุนทีนํ่ามาใชใ้นการใหบ้รกิารสนิเชือ่แก่ลกูคา้ ดงัน้ี 
 

แหล่งเงินทนุ 
31 ธนัวาคม 2554 31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย ์                 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 770.35 20.05 531.26 11.64 230.34 3.93 501.89 5.84
เงนิกูย้มืระยะยาว 1,600.00 41.64 2,400.00 52.60 3,689.18 62.99 2,987.66 34.76

รวมเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณชิย์ 2,370.35 61.68 2,931.26 64.24 3,919.52 66.92 3,489.55 40.60

เงนิกูย้มืจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 221.18 5.76 47.00 1.03 - - - -

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,251.23 32.56 1,584.65 34.73 1,937.09 33.08 5,106.06 59.40

รวมแหล่งเงินทนุ 3,842.76 100.00 4,562.91 100.00 5,856.61 100.00 8,595.61 100.00 

 
   แหล่งเงนิทุนหลกัของบรษิทัฯ คอื เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 41-67 ของ
แหล่งเงนิทุนทัง้หมดของบรษิัทฯ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มวีงเงนิกู้ยมืเงนิจากธนาคารจํานวน 5 แห่ง รวม
วงเงนิทัง้สิน้ 8,566.93 ลา้นบาท ในขณะทีม่ยีอดเงนิกูค้งคา้งทัง้สิน้ 3,489.55 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามตาราง 
 

เงินกู้ธนาคารพาณิชย ์
วงเงิน ภาระหน้ีคงเหลือ 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงนิเบกิเกนิบญัช ี  40.00 0.50 -  -
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  2,659.70 26.77 501.89  14.38
เงนิกูย้มืระยะยาว  5,867.23 72.73 2,987.66  85.62
รวมเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์  8,566.93  100.00  3,489.55  100.00 

  
  จะเห็นได้ว่าเงนิกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงนิกู้ยืมระยะยาว คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 85.62 ของเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณิชย์ทัง้หมด โดยมรีะยะเวลาชําระคนืเงนิกู้อยู่ระหว่าง 15-24 เดอืน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการใหส้นิเชือ่เฉลีย่แก่ลกูคา้ทีอ่ยูท่ ีป่ระมาณ 13 เดอืน  
  2.5.2 การจดัหาลกูค้า 
   บรษิทัฯ ใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถผ่านสาขาต่างๆ โดยแต่ละสาขาจะมหีน้าทีใ่นการทําการตลาดในพืน้ที่
ภายใตค้วามรบัผดิชอบของตนเองเพือ่รกัษาฐานลกูคา้เดมิรวมทัง้การสรา้งฐานลกูคา้ใหม ่ซึง่จะพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
ของลกูคา้รวมทัง้สภาพตลาดและการแขง่ขนัในเขตพืน้ทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบ โดยทัว่ไปการดาํเนินการในการจดัหาลกูคา้ของบรษิทัฯ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การขยายฐานลกูคา้ใหม ่ 
 - การดาํเนินการผา่นการประชาสมัพนัธท์างสือ่ต่างๆ เช่น วทิยุทอ้งถิน่ รวมไปจนถงึการเขา้ถงึลกูคา้

ในพืน้ทีชุ่มชนต่างๆ โดยพนักงานของบรษิทัฯ เช่น การเดนิประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจกใบปลวิในตลาดชุมชน การตดิป้ายโฆษณา
บรษิทัตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น โดยบรษิทัฯ จะมกีารจดัทําป้ายโฆษณา แผ่นพบั นามบตัร ให้แก่สาขาต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรกิารของบรษิทัฯ  

 - การทีลู่กคา้เดมิเกดิความประทบัใจในการบรกิารของบรษิทัฯ จงึแนะนําคนรูจ้กั ไม่ว่าจะเป็นญาต ิ
เพือ่น ใหม้าใชบ้รกิารของบรษิทัฯ  
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2. การรกัษาฐานลกูคา้เดมิ 
บรษิัทฯ มีนโยบายในการรกัษาฐานลูกค้าเดิมโดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และสร้าง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้  
  2.5.3 การให้สินเช่ือ 
  1.  ขัน้ตอนหลกัในการให้สินเช่ือ 

  ขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารสนิเชือ่ 
 เมื่อลกูคา้มาตดิต่อขอใชบ้รกิารสนิเชื่อกบัพนักงานประจําสาขา ผูว้เิคราะหส์นิเชื่อจะรบัเอกสารประกอบการ

พจิารณาสนิเชื่อต่างๆ จากลูกค้า ประกอบด้วย หลกัฐานแสดงตนของลูกค้าและผูค้ํ้าประกนั, สมุดคู่มอืจดทะเบยีนรถ เพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่พรอ้มทัง้สอบถามถงึความตอ้งการใชเ้งนิของลกูคา้  
  ขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้และหลกัประกนั 

 เน่ืองจากธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื การใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถ โดยลกูคา้ตอ้งส่งมอบคู่มอืจดทะเบยีน
รถตวัจรงิให้บรษิัทฯ เพื่อเป็นหลกัประกนั ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึให้ความสําคญัในการตรวจสอบสมุดคู่มอืจดทะเบียนรถ โดยผู้
วเิคราะหส์นิเชือ่จะตอ้งตรวจสอบสมดุคูม่อืจดทะเบยีนรถวา่เป็นเลม่จรงิทีอ่อกโดยกรมการขนสง่ทางบก และชือ่ผูถ้อืกรรมสทิธิค์น
สดุทา้ยตอ้งตรงกบัชื่อสกุลของลกูคา้และตอ้งมรีะยะเวลาการถอืกรรมสทิธิโ์ดยผูข้อสนิเชื่อไม่น้อยกวา่ระยะเวลาทีก่ําหนด แลว้จงึ
ตรวจสอบสภาพรถและรายละเอยีดรถซึง่จะตอ้งถูกตอ้งตรงกบัรายละเอยีดในสมุดคู่มอืจดทะเบยีนรถ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารถกบัสมุด
คู่มอืจดทะเบยีนเป็นคนัเดยีวกนั โดยลูกคา้จะต้องนํารถทีจ่ะใชเ้ป็นหลกัประกนัมาใหผู้ว้เิคราะหส์นิเชื่อตรวจสภาพทุกครัง้ที่ขอ
สนิเชือ่ ทัง้กรณีทีเ่ป็นลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้เก่าทีท่าํเรือ่งขอสนิเชือ่ใหม ่ 

หลงัจากนัน้จงึตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ขอสนิเชื่อและผูค้ํ้าประกนั เช่น อายุ อาชพี ที่อยู่ รายได้ เป็นต้น 
จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด โดยลูกค้าจะต้องมีที่อยู่อาศัยหรือมีสถานที่ทํางานในพื้นที่ของสาขาที่ขอสินเชื่อ 
นอกจากน้ี บรษิัทฯ จะตรวจสอบขอ้มูลประวตัิลูกค้าและผู้คํ้าประกนักบัฐานข้อมูลของบรษิัทฯ เช่น ประวตัิลูกค้า Black list, 
ประวตักิารผอ่นชาํระกรณีทีล่กูคา้หรอืผูค้ํ้าประกนัเคยใชบ้รกิารสนิเชือ่ของบรษิทัฯ มาก่อน เป็นตน้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้หรอืผูค้ํ้า
ประกนัดงักลา่วเป็นลกูคา้ทีม่ปีระวตักิารชาํระทีด่แีละมคีุณสมบตัไิปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กาํหนดไว ้
   ขัน้ตอนการวเิคราะหส์นิเชือ่และอนุมตัสินิเชือ่ 

 เมื่อผู้วเิคราะห์สนิเชื่อตรวจสอบหลกัประกนั รวมถึงคุณสมบตัิของลูกค้าและผู้คํ้าประกนัแล้ว ผู้วเิคราะห์
สนิเชื่อจะสอบถามความต้องการใช้เงนิของลูกค้าเพื่อกําหนดวงเงนิที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยวงเงนิที่ให้แก่ลูกค้าจะต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของบรษิทัฯ และตารางยอดจดัสนิเชื่อ จากนัน้ผูว้เิคราะหส์นิเชื่อจะกรอกรายละเอยีดต่างๆ ลงในแบบ
ตรวจสอบการใหส้นิเชื่อ และวาดแผนทีท่ีเ่ป็นทีอ่ยู่ปจัจุบนัของผูข้อสนิเชื่อและผูค้ํ้าประกนัไวด้า้นหลงัของแบบตรวจสอบการให้
สนิเชื่อ ทัง้น้ี เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้มลูของผูข้อสนิเชื่อและผูค้ํ้าประกนัรวมทัง้ Update ขอ้มลูทีอ่ยู่ปจัจุบนัทัง้ของลูกคา้และผู้
คํ้าประกันเพื่อใช้ในการติดตามลูกค้าหรือผู้คํ้าประกันหากมีการผิดนัดชําระหน้ี พร้อมทัง้จัดทําสัญญาเงินกู้และเอกสาร
ประกอบการอนุมตัสินิเชื่อเพื่อใหลู้กคา้ลงนาม หลงัจากนัน้ หวัหน้าสาขาจะทําการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสาร
และตรวจสอบว่าการอนุมตัสินิเชื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ กําหนดก่อนพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ สาํหรบักรณี
สาขาใหญ่และสาขายอ่ย หากเป็นกรณีของศนูยบ์รกิาร ผูว้เิคราะหส์นิเชือ่อาวโุสหรอืผูว้เิคราะหส์นิเชือ่สามารถอนุมตัสินิเชื่อใหแ้ก่
ลกูคา้ได ้โดยทุกสิน้วนัทาํการ ศูนยบ์รกิารจะสง่รายละเอยีดของลกูหน้ีทีอ่นุมตัสินิเชื่อใหแ้ก่หวัหน้าบญัชสีาขาใหญ่เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งกบัขอ้มลูลกูหน้ีในระบบ  
   ในขัน้ตอนของการอนุมตัิสินเชื่อนัน้ บรษิัทฯ มีการควบคุมการอนุมตัิสนิเชื่อเพื่อป้องกันการทุจรติของ
พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรณีสาขาทีม่พีนักงานไม่เกนิ 2 คน บรษิทัฯ กําหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการสาขาทํา
การเชค็สอบขอ้มลูรายละเอยีดเบือ้งตน้กบัลกูคา้ทางโทรศพัทก่์อนทีจ่ะมกีารจ่ายเงนิใหแ้ก่ลูกคา้ทุกครัง้ โดยจะมกีารสลบัสาขาที่
ไดร้บัมอบหมายทุก 3 เดอืน นอกจากน้ี ทุกสิน้วนัหวัหน้าบญัชสีาขาใหญ่จะทาํการตรวจสอบขอ้มลูรายละเอยีดในทะเบยีนคุมการ
ปลอ่ยสนิเชือ่กบัขอ้มลูยอดลกูหน้ีคงเหลอืในระบบซึง่จะตอ้งถูกตอ้งตรงกนั  

ทัง้น้ี ในกรณีทีห่วัหน้าบญัชสีาขาใหญ่ และ/หรอืหวัหน้าสาขาทีไ่ดร้บัมอบหมายในการตรวจเชค็ขอ้มลูการให้
สนิเชื่อตรวจพบขอ้มลูการใหส้นิเชื่อทีผ่ดิปกต ิจะตอ้งรายงานใหผู้จ้ดัการสาขาและฝ่ายตรวจสอบทราบโดยทนัท ีเพื่อดําเนินการ
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สอบสวนและพจิารณาลงโทษกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อไป ซึ่งหากพบว่าพนักงานทุจรติ บรษิทัฯ จะดําเนินการให้พนักงานดงักล่าว
รบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และมคีาํสัง่ไลอ่อกทนัท ี
 
   ขัน้ตอนการจา่ยเงนิใหแ้ก่ลกูคา้ 
   เมื่อลูกค้าได้รบัอนุมตัิสนิเชื่อเรยีบรอ้ยแล้ว ผูว้เิคราะห์สนิเชื่อจะอธบิายให้ลูกค้าและผู้คํ้าประกนัเขา้ใจถึง
ภาระหน้าทีข่องผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนั เชน่ การชาํระคา่งวดภายในเวลาทีก่าํหนด ความรบัผดิชอบของผูค้ํ้าประกนั เป็นตน้ และมอบ
การด์คู่มอืการชาํระค่างวดและเงนิกูใ้หแ้ก่ลกูคา้ หลงัจากนัน้ผูว้เิคราะหส์นิเชื่อจะจ่ายเงนิสดใหแ้ก่ลกูคา้ หากจาํนวนเงนิทีส่ง่มอบ
ให้แก่ลูกค้ามากกว่าที่บรษิทัฯ กําหนดจะต้องจ่ายโดยการโอนเงนิเขา้บญัชขีองลูกค้าหรอืจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ-สกุลของลูกค้า
เทา่นัน้ 
 

2. การรบัชาํระค่างวดจากลกูค้า 
ปจัจุบนั ลกูคา้สามารถชาํระคา่งวดได ้3 ชอ่งทาง ประกอบดว้ย 
1. ชาํระคา่งวด ณ สาํนกังานใหญ่และสาขาของบรษิทัฯ  

ลกูคา้สามารถชาํระค่างวดเป็นเงนิสดไดท้ีส่าขาทีล่กูคา้ขอสนิเชือ่หรอืชาํระต่างสาขาได ้โดยนําการด์คู่มอื
การชาํระยืน่ต่อพนกังานประจาํสาขา 

2. ชาํระโดยการสง่ธนาณตั ิ
ลกูคา้สามารถชาํระคา่งวดทางธนาณตั ิโดยจะตอ้งผา่นสาขาใหญ่เทา่นัน้  

  3.  ชาํระโดยโอนเขา้บญัชีของบริษทัฯ  
ลกูคา้สามารถชําระค่างวดโดยโอนเงนิเขา้บญัชขีองบรษิทัฯ โดยลกูคา้จะตอ้งโอนเงนิเขา้บญัชขีองสาขา

ใหญ่หรอืสาํนักงานใหญ่เท่านัน้ และเมือ่ทาํการโอนเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ลกูคา้จะตอ้งโทรศพัทแ์จง้ใหพ้นักงานประจาํสาขาทราบเพือ่
ยนืยนัการชาํระเงนิของลกูคา้รายนัน้ๆ 

3. การควบคมุและติดตามหน้ี 
กระบวนการควบคุมและตดิตามหน้ีถอืเป็นกระบวนการทีส่าํคญัและสง่ผลต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ โดย

บรษิทัฯ ไดก้ําหนดเครื่องมอืในการควบคุมดูแลและบรหิารหน้ี ที่เรยีกว่า “MTL Model” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและเป้าหมายใหแ้ก่
ผูป้ฏบิตังิาน รวมทัง้เป็นตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารบรหิารและควบคุมการตดิตามหน้ีของสาขาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ของบรษิทัฯ  

บรษิัทฯ จะกําหนดแนวทางในการควบคุมและติดตามหน้ีโดยแบ่งตามประเภทของลูกหน้ี โดยวธิหีลกัที่
บรษิทัฯ ใชใ้นการตดิตามหน้ี คอื การโทรศพัท ์เน่ืองจากฐานลูกคา้ของบรษิทัฯ มจีาํนวนมาก  โดยผูท้ีร่บัผดิชอบในการตดิตาม
หน้ีจะโทรตดิต่อลูกค้าใหเ้ขา้มาชําระค่างวด หากไม่สามารถตดิต่อลูกค้าได้ ผูท้ี่รบัผดิชอบในการตดิตามหน้ีจะออกไปตดิตาม
ลกูคา้ตามทีอ่ยูป่จัจุบนัทีใ่หร้ายละเอยีดไว ้ 
   เมือ่ลกูคา้คา้งชาํระตามจาํนวนงวดทีก่ําหนดจะถูกจดัเป็นลกูหน้ีปญัหา สาขาสามารถยื่นเรือ่งต่อผูจ้ดัการเขต
เพื่อทําการโอนลูกหน้ีปญัหาเป็นลูกหน้ีฝ่ายกฎหมายเมื่อไม่สามารถดําเนินการให้ลูกหน้ีหรอืผู้คํ้าประกนัชําระหน้ีได้และไม่
สามารถบงัคบัยดึหลกัประกนัได ้เมื่อผูจ้ดัการเขตรบัทราบเรื่องการขอโอนลูกหน้ีปญัหาเป็นลูกหน้ีกฎหมายจากสาขา ผูจ้ดัการ
เขตจะตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูลกูหน้ีปญัหาทีส่าขาเสนอในดา้นต่างๆ และโทรศพัทต์ดิต่อลกูคา้และผูค้ํ้าประกนัอกีครัง้เพือ่ให้
แน่ใจว่าไม่สามารถดําเนินการให้ลูกค้าชําระหน้ีได้จรงิ จากนัน้จึงรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอต่อรองกรรมการผู้จดัการ รอง
กรรมการผูจ้ดัการจะมอบหมายใหห้วัหน้าหน่วยเร่งรดัหน้ีสนิประจาํสาํนักงานใหญ่ตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้พรอ้มทัง้โทรศพัท ์ออก
จดหมายทวงถาม และออกพืน้ทีเ่พื่อตดิตามลูกคา้และผูค้ํ้าประกนัอกีครัง้เพื่อตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของขอ้มูลทีส่าขานําเสนอมา 
เมือ่ขอ้มลูถูกตอ้งตรงกบัทีส่าขาเสนอ รองกรรมการผูจ้ดัการจะเสนอเรือ่งต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือ่อนุมตัติดัโอนลกูหน้ีปญัหาเป็น
ลกูหน้ีกฎหมาย 
   บริษัทฯ จะพิจารณาตัดโอนลูกหน้ีกฎหมายเป็นหน้ีสูญเมื่อลูกหน้ีเสียชีวิตและผู้คํ้าประกันไม่สามารถ
รบัผิดชอบหน้ีแทนได้ หรือมีหลักฐานแสดงได้ว่าได้มีการติดตามหน้ีอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถเรียกชําระหน้ีหรือยึด
หลกัประกนัได ้โดยรองกรรมการผูจ้ดัการจะรวบรวมเอกสารหลกัฐานเพือ่ขออนุมตัติดัหน้ีสญู ซึง่จะตอ้งเป็นลกูหน้ีทีม่กีารตดัโอน
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มาเป็นลกูหน้ีกฎหมายแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี และมหีลกัฐานการบอกกล่าวทวงถามทัง้ผูกู้แ้ละผูค้ํ้าประกนัเป็นจดหมายลงทะเบยีน
ตอบรบัจากทนายความไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้มรีะยะหา่งไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และผูจ้ดัการเขตไดต้รวจเชค็ขอ้มลูลกูคา้
และผูค้ํ้าประกนัอกีครัง้วา่ไมม่กีารเปลีย่นแปลง เพือ่ทาํหนงัสอืเสนอต่อผูม้อีาํนาจเพือ่อนุมตัติดัหน้ีสญู 
 

4.  การดาํเนินการยึดหลกัประกนัและการขายทอดตลาด 
   พนักงานทีร่บัผดิชอบจะเจรจาต่อรองกบัลูกคา้อย่างเตม็ทีเ่พื่อใหล้กูคา้ชําระค่างวดทีค่า้งชําระใหแ้ก่บรษิทัฯ  
หากลูกคา้ไม่สามารถชําระหน้ีไดต้ามทีต่กลงกนัไว ้พนักงานจงึจะดําเนินการยดึรถทีล่กูคา้นํามาใชเ้ป็นหลกัประกนั ซึง่พนักงาน
จะสามารถยดึรถของลูกคา้ไดก้ต่็อเมื่อลูกคา้คา้งชําระค่างวดตัง้แต่ 2 งวดขึน้ไป เท่านัน้ โดยก่อนการยดึรถแต่ละครัง้ พนักงาน
จะตอ้งขออนุมตัจิากผูจ้ดัการสาขาทุกครัง้ 
   ภายในสปัดาหแ์รกของเดอืนถดัจากเดอืนที่มกีารยดึรถ บรษิทัฯ จะดําเนินการออกหนังสอืบอกเลกิสญัญา
เพือ่สง่ใหแ้ก่ลกูคา้และผูค้ํ้าประกนัทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั  ลกูคา้หรอืผูม้สีทิธซิือ้รถคนื เช่น ผูส้ง่มอบรถใหแ้ก่พนักงาน, 
ผูค้ํ้าประกนั, บดิามารดา เป็นตน้ สามารถทําการซื้อรถยดึกลบัคนืภายในเดอืนถดัจากเดอืนทีม่กีารยดึรถ หากลกูคา้ไมนํ่าเงนิมา
ชําระหรอืซื้อรถยดึกลบัคนืภายในเวลาทีก่ําหนด หวัหน้าหน่วยเร่งรดัหน้ีสนิจะทําการรวบรวมรถยดึจากสาขาภายใต้สงักดัเพื่อ
นําสง่ศนูยป์ระมลูเพือ่เตรยีมขายทอดตลาด  
   เพื่อใหก้ระบวนการขายทอดตลาดเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัตัง้ศูนย์ประมูลรถของตวัเอง 
เพื่อทําหน้าที่ขายรถหลกัประกนัที่ยดึมาจากลูกค้า ปจัจุบนั บรษิทัฯ มศีูนย์ประมูลจํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ประมูล
พษิณุโลก ศนูยป์ระมลูอยุธยา ศูนยป์ระมลูชลบุร ีและศนูยป์ระมลูขอนแก่น สาํหรบัศนูยป์ระมลูชลบุรแีละศนูยป์ระมลูขอนแก่นนัน้ 
บรษิทัฯ เพิง่เริม่เปิดดําเนินการเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์ และเดอืนมนีาคม 2557 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารขยายการใหส้นิเชื่ออย่าง
ต่อเน่ือง ทําใหป้รมิาณรถยดึเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย และเพื่อใหก้ารประมลูขายรถยดึในแต่ละครัง้เกดิการแข่งขนัมากขึน้และไดร้าคา
เสนอซื้อที่ดทีี่สุด บรษิทัฯ จงึเปิดศูนย์ประมูลเพิม่ขึน้ เพื่อใหป้รมิาณรถยดึที่นําออกขายในแต่ละครัง้มจีํานวนทีเ่หมาะสมและมี
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประมลูทีเ่พิม่มากขึน้   
   ในการเปิดประมูลรถแต่ละครัง้ พนักงานศูนย์ประมูลจะส่งหนังสอืแจ้งกําหนดการประมูลใหเ้อเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนวนัประมลู และในวนัประมลู หากเป็นเอเย่นต์หรอืบุคคลทัว่ไปทีย่งัไม่เคยซื้อรถจากศูนยป์ระมูล
จะตอ้งลงทะเบยีนขอเขา้ประมลูและจา่ยเงนิประกนัการประมลูตามทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยหากประมลูรถไดแ้ต่มกีารยกเลกิการซือ้
รถในภายหลงั บรษิทัฯ จะยดึเงนิประกนัดงักลา่ว     
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้แนวทางการป้องกนัความเสีย่งสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในอตุสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถ 
จากการทีผู่บ้รหิารของบรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในธุรกจิสนิเชื่อทะเบยีนรถมานานกว่า 22 ปี จงึทําใหม้คีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิเป็นอย่างด ีรวมถงึมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุ่มลูกคา้ของบรษิทัฯ อย่างถ่องแท ้ทําใหส้ามารถ
กําหนดแนวทางในการบรหิารงานในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยกลยุทธห์ลกัทีใ่หค้วามสาํคญั คอื การ
ใหบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความใสใ่จและเป็นมติร ดงัสโลแกนของบรษิทัฯ ทีว่า่ “บรกิารใกลช้ดิ ดุจญาตมิติรทีรู่ใ้จ” ทาํใหล้กูคา้เกดิความ
ประทบัใจและมาใชบ้รกิารของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง รวมถงึแนะนําคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารของบรษิทัฯ จากเหตุผลดงักล่าวจงึทํา
ให้บรษิัทฯ สามารถขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองจน ณ สิ้นปี 2557 บรษิัทฯ มจีํานวนสญัญาที่ปล่อยสนิเชื่อรวมทัง้สิ้น 848,858 
สญัญา อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงเน้นกระบวนการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อทีร่ดักุม การกําหนดวงเงนิการใหส้นิเชื่อทีเ่หมาะสม 
ไปจนถึงกระบวนการควบคุมและติดตามหน้ีที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึมัน่ใจว่าบรษิัทฯ จะไม่ได้รบัผลกระทบจาก
ภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมสนิเชือ่ทะเบยีนรถตามทีก่ลา่วขา้งตน้  

 
3.2 ความเส่ียงด้านคณุภาพของลกูหน้ี 

บรษิทัฯ ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลางถงึน้อยทีไ่ม่
สามารถเขา้ถงึบรกิารสนิเชือ่ของธนาคารพาณิชย ์เชน่ พนกังานโรงงาน รบัจา้ง เกษตรกร เป็นตน้ ซึง่ลกูคา้กลุม่ดงักลา่วเป็นกลุ่ม
ทีม่รีายไดไ้ม่แน่นอน และอาจส่งผลทําใหโ้อกาสในการผดินัดชําระหน้ีค่อนขา้งสูง ดงันัน้ บรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบดงักล่าว 
โดยทําให้สนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบรษิัทฯ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัง้สํารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและผลการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้

ดว้ยระบบการพจิารณาอนุมตัสินิเชื่อของบรษิทัฯ ซึง่นอกจากการพจิารณาวงเงนิสนิเชื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัประกนั
แลว้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้และผูค้ํ้าประกนั เพือ่พจิารณาถงึความสามารถในการผอ่นชาํระ
หน้ีของลูกคา้และผูค้ํ้าประกนั ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯ มรีะบบในการบรหิารและตดิตามหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพ จะช่วยลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลงได้ นอกจากน้ี บรษิัทฯ ได้มกีารกําหนดวงเงนิสูงสุดสําหรบัสนิเชื่อแต่ละ
ประเภทและวงเงนิสงูสุดสาํหรบัสนิเชื่อทุกประเภทของลูกคา้แต่ละราย (Single Limit) เพื่อจํากดัความเสีย่งสงูสุดทีอ่าจเกดิจากผู้
ขอสนิเชื่อแต่ละราย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสีย่งดงักล่าวได้อีกส่วนหน่ึง จากนโยบายดงักล่าวขา้งต้น ทําให้บรษิทัฯ สามารถ
รกัษาสดัส่วนสนิเชื่อที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ต่อสนิเชื่อรวมใหอ้ยู่ในระดบัตํ่า โดยในปี 2555-2557 บรษิทัฯ มสีดัส่วนสนิเชื่อที่ไม่
ก่อใหเ้กดิรายไดต่้อสนิเชือ่รวมเทา่กบัรอ้ยละ 0.99 รอ้ยละ 2.14 และรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั  

 
 3.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกนัได้ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัในการใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถ โดยลูกคา้จะต้องนํารถจกัรยานยนต์ รถยนต์ หรอืรถ
เพื่อการเกษตรทีต่นเป็นเจา้ของกรรมสทิธิม์าเป็นหลกัประกนัในการขอสนิเชื่อโดยไม่ตอ้งจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิ ์หากลูกคา้ผดิ
นัดชําระหน้ีตัง้แต่ 2 งวดขึ้นไป บรษิัทฯ สามารถยดึรถที่เป็นหลกัประกนัจากลูกค้าเพื่อนํามาขายทอดตลาดโดยวธิกีารประมูล  
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหลกัประกนัดงักล่าวเป็นทรพัย์สนิที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายจงึอาจทําให้ยากต่อการติดตามและยึด
หลกัประกนั ซึง่หากบรษิทัฯ ไม่สามารถตดิตามยดึหลกัประกนัดงักล่าวเพื่อนํามาขายทอดตลาดได ้กจ็ะส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

เพื่อลดโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะไม่สามารถตดิตามยดึหลกัประกนัได ้บรษิทัฯ จงึกําหนดคุณสมบตัขิองลูกคา้ทีจ่ะมาขอ
สนิเชื่อของบรษิทัฯ จะตอ้งเป็นคนในพืน้ทีเ่ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นคนทีม่ภีูมลิาํเนาหรอืมสีถานทีท่าํงานอยู่ในพืน้ทีข่องสาขาทีม่าขอ
ใชบ้รกิาร เพื่อทีพ่นักงานประจําสาขาทีอ่นุมตัสินิเชื่อจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลที่อยู่ของลูกคา้ และสามารถ
ตดิตามดแูลลกูคา้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิและทัว่ถงึ  นอกจากน้ี การทีบ่รษิทัฯ มสีาขาทีก่ระจายอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของประเทศ กถ็อืเป็น
การสรา้งเครอืขา่ยในการตดิตามยดึรถจากลกูคา้   
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 3.4 ความเส่ียงจากการขายทรพัยสิ์นท่ียึดมาได้ 
กระบวนการในการขายรถยดึนัน้ บรษิทัฯ จะใช้วธิกีารประมูลโดยผ่านศูนย์ประมูลรถของบรษิทัฯ ซึ่งในปจัจุบนัมี

ทัง้หมด 4 แหง่ คอื ศูนยป์ระมลูพษิณุโลก ศนูยป์ระมลูอยุธยา  ศูนยป์ระมลูชลบุร ีและศูนยป์ระมลูขอนแก่น ซึง่เป็นศูนยป์ระมลูที่
อยูภ่ายใตก้ารดแูลและบรหิารงานของบรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งในการเกดิผลขาดทุนจากประมลูขายรถยดึ 
หากราคาทีป่ระมลูขายรถยดึตํ่ากวา่ยอดลกูหน้ีคงคา้ง ซึง่ผลขาดทุนทีเ่กดิขึน้ดงักลา่วนัน้ บรษิทัฯ จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งสว่นต่าง
จากลกูคา้ได ้ดงันัน้ หากเกดิกรณีดงักลา่ว จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการกําหนดวงเงนิสนิเชื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัประเภทรถ รุ่นรถ ความนิยม และสภาพ
ของรถทีนํ่ามาเป็นหลกัประกนั โดยจะมกีารทบทวนตารางยอดจดัสนิเชื่อทุกปี หรอืเมื่อมเีหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบอย่างมนีัยสาํคญั 
โดยในปี 2555 บรษิทัฯ มกีําไรจากการจําหน่ายรถยดึจํานวน 4.29 ลา้นบาท ในขณะทีปี่ 2556 และ 2557 บรษิทัฯ มขีาดทุนจากการ
จําหน่ายรถยดึจํานวน 15.05 ล้านบาท และ 13.49 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1.36 และ 1.15 ของค่าใช้จ่ายรวม 
ตามลําดบั ซึ่งขาดทุนดงักล่าวเป็นผลจากการทีเ่มื่อเดอืน มถุินายน 2556 บรษิทัฯ ไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์ในการทีลู่กคา้ขอปิดบญัชกีู้
ใหมใ่หเ้ขม้งวดมากยิง่ขึน้ สง่ผลทาํใหจ้าํนวนรถยดึเพิม่ขึน้จาก 4,501 คนั ในปี 2555 เป็น 8,519 คนั ในปี 2556 และ ในปี 2557 บรษิทั
ฯ มจีาํนวนรถยดึ 12,883 คนั เพิม่ขึน้จากปี 2556 จํานวน 4,364 คนั  การทีม่จีาํนวนรถยดึเพิม่ขึน้ในการประมลูขายทอดตลาดของ
ศนูยป์ระมลูแต่ละครัง้นัน้ จะมผีลทาํใหร้าคารถทีป่ระมลูไดแ้ต่ละคนัมรีาคาลดลงเน่ืองจากมปีรมิาณรถทีนํ่าออกประมลูจาํนวนมาก
ทําให้การแข่งขนัด้านราคาลดลง บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมีการปรับปรุงกระบวนการขายรถยึดให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยได้มกีารเปิดศูนย์ประมูลรถเพิม่ขึน้อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ประมูลชลบุร ีและศูนย์ประมูล
ขอนแก่น ทีเ่ริม่เปิดดาํเนินการเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์และเดอืนมนีาคม 2557 ตามลาํดบั การดาํเนินการดงักล่าวสง่ผลทาํใหบ้รษิทั
ฯ มขีาดทุนจากการขายรถยดึลดลงจากขาดทุนเฉลีย่ 1,767 บาทต่อคนั ในปี 2556 ลดลงเป็น 1,085 บาทต่อคนั ในปี 2557  

 
 3.5 ความเส่ียงจากการทุจริตของพนักงาน 

เน่ืองจากการให้บรกิารสนิเชื่อของบรษิทัฯ เป็นการให้บรกิารสนิเชื่อรายย่อย (Retail Finance) ซึ่งมวีงเงนิการให้
สนิเชื่อเฉลีย่ต่อสญัญาทีต่ํ่า โดยยอดการใหส้นิเชื่อเฉลีย่ต่อสญัญาของบรษิทัฯ อยู่ทีป่ระมาณ 11,600-14,300 บาท ประกอบกบั
บรษิทัฯ มฐีานลกูคา้จํานวนมาก บรษิทัฯ จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งกระจายอํานาจการบรหิารไปยงัสาขาและศูนยบ์รกิาร เพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้
ตระหนักถงึโอกาสในการทุจรติของพนักงาน บรษิทัฯ จงึไดว้างมาตรการป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการทุจรติของ
พนักงานอย่างเขม้งวด ไมว่า่จะเป็นการกําหนดใหพ้นักงานระดบัหวัหน้าสาขาเป็นผูท้าํการตรวจสอบเอกสารขอ้มลูการขอสนิเชื่อ
และการระบุตวัตนลูกค้าทุกครัง้ก่อนทําการอนุมตัิสนิเชื่อ และสําหรบัการพจิารณาอนุมตัิสนิเชื่อของสาขาย่อยขนาดเลก็หรอื
ศูนย์บริการที่มีพนักงานไม่เกิน 2 คนนัน้ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้จดัการสาขาทําการเช็คสอบข้อมูล
รายละเอยีดเบือ้งตน้กบัลกูคา้ทางโทรศพัทก่์อนทีจ่ะมกีารจา่ยเงนิใหแ้ก่ลกูคา้ทุกครัง้ หากมกีารตรวจพบถงึขอ้มลูทีผ่ดิปกตจิะตอ้ง
รายงานใหผู้จ้ดัการสาขาและฝ่ายตรวจสอบทราบโดยทนัท ีเพื่อดําเนินการสอบสวนและพจิารณาลงโทษกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป  
ซึง่หากพบวา่พนกังานทุจรติ บรษิทัฯ จะดาํเนินการใหพ้นกังานดงักลา่วรบัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้และมคีาํสัง่ไลอ่อกทนัท ี

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมฝีา่ยตรวจสอบภายใน ซึง่ทําหน้าทีใ่นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของสาขาอย่างสมํ่าเสมอ 
ทัง้ทางดา้นการปลอ่ยสนิเชือ่และการรบัจา่ยเงนิ และจะรายงานผลการตรวจสอบใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบ
รบัทราบเป็นประจํา  ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวขา้งต้นจะช่วยป้องกนัการทุจรติของพนักงานทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ดงัจะเหน็ไดจ้าก
ในช่วง 3 ปีทีผ่า่นมา และปี 2557 บรษิทัฯ มคีวามเสยีหายการทุจรติของพนักงานจาํนวน 0.71 ลา้นบาท จาํนวน 1.08 ลา้นบาท 
จํานวน 1.67 ลา้นบาท และจํานวน 0.22 ลา้นบาท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.11 รอ้ยละ 0.09 รอ้ยละ 0.11 และรอ้ยละ 0.01 
ของรายไดร้วม ในปี 2554-2556 และในปี 2557 ตามลาํดบั ซึง่ผูบ้รหิารถอืวา่เป็นสดัสว่นทีน้่อยมากเมือ่เทยีบกบัขนาดธุรกจิของ
บรษิทัฯ  

 
3.6 ความเส่ียงจากการเกบ็รกัษาขอ้มลูและเอกสารสาํคญัต่างๆ 

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตอ้งขึน้อยูก่บัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ เน่ืองจากบรษิทัฯ จะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของ
ลกูคา้รายยอ่ยเป็นจาํนวนมาก ซึง่หากระบบคอมพวิเตอรข์ดัขอ้ง หรอืเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทีท่าํใหข้อ้มลูสญูหายหรอืรัว่ไหล กจ็ะ
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สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึกาํหนดใหม้รีะบบการสาํรองขอ้มลูอตัโนมตัริะหวา่ง Server หลกัและ 
Server สาํรอง ซึง่หาก Server หลกัขดัขอ้ง จะสามารถนําขอ้มลูทีถู่กเกบ็ไวท้ี ่ Server สาํรองมาใชง้านไดโ้ดยทนัทอียา่งต่อเน่ือง 
รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัมกีารมกีารบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ลงใน Portable Hard Disk ซึง่จะทาํการบนัทกึเป็นรายสปัดาห ์ และรายเดอืน 
และเพือ่ความปลอดภยั บรษิทัฯ จงึทาํการเกบ็รกัษาเทปดงักลา่วไวย้งัสาํนกังานอกีแหง่หน่ึงของบรษิทัฯ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้
กาํหนดใหม้กีารใชร้หสัประจาํตวัในการเขา้สูร่ะบบขอ้มลูของบรษิทัฯ เพือ่เป็นการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

นอกเหนือจากขอ้มลูในระบบคอมพวิเตอรแ์ลว้ สญัญาเงนิกูแ้ละเอกสารประกอบต่างๆ เชน่ บนัทกึการโอนกรรมสทิธิ ์
แบบคาํขอโอนและรบัโอน เป็นตน้ ทีล่กูคา้ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ กถ็อืเป็นเอกสารสาํคญัทีบ่รษิทัฯ ตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในการดาํเนินการ
ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการยดึรถทีเ่ป็นหลกัประกนั การขายรถยดึ การฟ้องรอ้งดาํเนินคด ี กรณทีีล่กูคา้ผดินดัชาํระคา่งวด ดงันัน้ หาก
เอกสารสาํคญัดงักลา่วเกดิสญูหายหรอืไดร้บัความเสยีหายจากอคัคภียั กอ็าจสง่ผลต่อการดาํเนินธรุกจิและผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึมนีโยบายในการเกบ็เอกสารสาํคญัดงักลา่วในรปูของอเิลก็ทรอนิกส ์ โดยแต่
ละสาขาจะรบัผดิชอบในการ Scan เอกสารชดุประกอบสญัญาลงในเครือ่งคอมพวิเตอร ์ นอกจากน้ี จะรวบรวมเอกสารชุดสญัญา
ทัง้หมดในรปูของอเิลก็ทรอนิกสม์าเกบ็ไวท้ีส่าขาใหญ่ทีด่แูลรบัผดิชอบ  

 
 3.7 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

แหลง่เงนิทุนหลกัทีบ่รษิทัฯ นํามาใชใ้นการปลอ่ยสนิเชือ่ คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 41 มาจากเงนิกูย้มืจาก
ธนาคารพาณิชย ์ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ในขณะทีร่ายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากรายไดด้อกเบีย้จากลกูหน้ีเงนิให้
สนิเชือ่ ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้แบบคงทีต่ลอดอายุของสญัญา ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้จะสง่ผลใหต้น้ทุนใน
การจดัหาเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิต่างๆ สงูขึน้ดว้ยเชน่กนั และอาจสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งไรก็
ตาม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักลา่ว จงึมนีโยบายในการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ทีจ่ะเรยีกเกบ็จากลกูคา้โดยคาํนึงถงึ
แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ของตลาดเงนิเป็นหลกั เพือ่รกัษาระดบั Interest spread ใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่มํ่าเสมอ โดยบรษิทัฯ มสีว่นต่าง
อตัราดอกเบีย้ ในปี 2555-2557 รอ้ยละ 19.57 รอ้ยละ 19.49 รอ้ยละ 18.83  ตามลาํดบั 

 
 3.8 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเป็นหลกั 

บรษิทัฯ ใชแ้หล่งเงนิทุนหลกัในการปล่อยสนิเชื่อจากเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
บรษิทัฯ มวีงเงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยจ์ํานวน 8,566.93 ลา้นบาท และมภีาระหน้ีคงคา้งจาํนวน 3,489.55 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 40.60 ของแหล่งเงนิทุนทัง้หมดของบรษิทัฯ โดยแบง่เป็น ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจาํนวน 501.89 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.38 
ของเงนิกู้ยมืธนาคารทัง้หมด และเงนิกู้ยืมระยะยาวจํานวน 2,987.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.62 ของเงนิกู้ยมืธนาคาร
ทัง้หมด โดยวงเงนิระยะยาวดงักล่าวเป็นวงเงนิร่วมของธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ดงันัน้ หากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวไม่ใหก้าร
สนับสนุนทางการเงนิกบับรษิทัฯ อกีต่อไป บรษิทัฯ อาจประสบปญัหาดา้นสภาพคล่องที่จะนํามาใชใ้นการปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่
ลกูคา้ และจะสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในทีส่ดุ 
  อย่างไรกต็าม จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารตดิต่อทาํธุรกจิกบัธนาคารดงักลา่วมาเป็นเวลานาน ประกอบกบัการทีบ่รษิทัฯ
มีประวตัิการจ่ายชําระคืนเงนิกู้ และประวตัิในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู้ที่ดีมาโดยตลอด จึงทําให้บริษัทฯ มี
ความสมัพนัธท์ีด่แีละไดร้บัการสนับสนุนและปรบัเพิม่วงเงนิสนิเชื่ออย่างต่อเน่ือง ผูบ้รหิารจงึเชื่อมัน่วา่จะไดร้บัการสนับสนุนจาก
ธนาคารดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว จงึอยู่ระหว่างดําเนินการ
จดัหาสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิแห่งอื่นเพิม่เตมิ  ประกอบกบัการที่บรษิทัฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการเขา้ไปเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทาํใหบ้รษิทัฯ มทีางเลอืกในการระดมทุนเพิม่ขึน้ในอนาคต  

 
 3.9 ความเส่ียงจากการเข้ามาควบคมุของภาครฐั 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บรกิารสินเชื่อทะเบียนรถ โดยมีรายได้ดอกเบี้ยจากการให้บรกิารสนิเชื่อ
ทะเบียนรถคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.93 และร้อยละ 84.17 ของรายได้รวมในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดบั ซึ่งธุรกิจการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถดงักล่าวไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของหน่วยงานใดๆ มเีพยีงขอ้จาํกดัในการกําหนดอตัราดอกเบีย้
ซึง่จะตอ้งไม่เกนิกว่าทีร่ะบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยบรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กําหนดดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              
 

 
สว่นที ่1 หน้า 22 

 

อย่างไรกต็าม หากมหีน่วยงานใดๆ ของภาครฐัมนีโยบายในการเขา้มากํากบัดูแลธุรกจิสนิเชื่อทะเบยีนรถเพื่อใหก้ารดําเนินงาน
ของผูป้ระกอบการต่างๆ ในอุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานเดยีวกนัในอนาคต บรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว และอาจสง่ผลต่อ
การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ได ้ 

สําหรบัธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อส่วนบุคคลนัน้ จะอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มี
ขอ้กําหนดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการประกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคล สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิทีม่ใิช่สถาบนั
การเงนิ เช่น คุณสมบตัขิองผูใ้ชบ้รกิาร การกําหนดวงเงนิ การกําหนดอตัราดอกเบีย้ หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ เป็นตน้ เพื่อใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บรกิาร ซึ่งบรษิัทฯ ได้ถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแก้ไขหรือออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทฯ ก็จะต้อง
ปรบัเปลีย่นการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิและผลการดําเนินงานของ
บรษิทัฯ ได ้ 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว โดยตลอดเวลาทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้งครบถ้วน ประกอบกบัในปจัจุบนับรษิทัฯ ไดนํ้าแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยใชใ้นการ
กาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิ เช่น หลกัการตัง้สาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู นโยบายการรบัรูแ้ละหยุดรบัรูร้ายได ้มาประยุกตใ์ชก้บัการ
ดาํเนินงานบรษิทัฯ เบือ้งตน้อยู่แลว้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเชือ่มัน่วา่การเขา้มากํากบัดแูลของภาครฐัในอนาคตจะไมส่ง่ผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานและความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 
 
 3.10  ความเส่ียงจากนโยบายในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบของภาครฐั 

ตามที่กระทรวงการคลงัได้ออกประกาศ ฉบบัที่ ๕๘ เรื่อง สนิเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชพีภายใต้การกํากบั 
และ (ฉบบัที ่๑๓)  เรือ่ง การกาํหนดสถาบนัการเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีส่ถาบนัการเงนิอาจคดิไดจ้ากผูกู้ย้มื ลงวนัที ่๒๖ ธนัวาคม 
๒๕๕๗  เพือ่แกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบ และใหป้ระชาชนทีม่รีายไดน้้อยและไมม่หีลกัประกนัสามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิกูไ้ด ้โดยการ
สนับสนุนการใหบ้รกิารสนิเชื่อธุรกจิขนาดย่อยหรอื “นาโนไฟแนนซ”์ ซึง่จะเป็นสนิเชื่อทีช่่วยเสรมิสภาพคล่องใหแ้ก่ภาคธุรกจิทีม่ ี
ขนาดเลก็ทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิ เพราะไมม่หีลกัทรพัยค์ํ้าประกนั หรอืบุคคลคํ้าประกนั โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ที่ สนส. ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 
สนิเชือ่รายยอ่ยเพือ่การประกอบอาชพีภายใตก้ารกาํกบัสาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิทีม่ใิชส่ถาบนัการเงนิดงัน้ี  

1.  กาํหนดอตัราดอกเบีย้ 36% ต่อปี (Effective rate) 
2.  กาํหนดสนิเชือ่วงเงนิไมเ่กนิ 100,000 บาทต่อราย   
3. ผูกู้เ้ป็นผูม้คีวามสามารถเพยีงพอสาํหรบัการชาํระหน้ี 
4.  มวีตัถุประสงคเ์พือ่นําไปใชใ้นการประกอบอาชพี 
ผู้บรหิารมัน่ใจว่านโยบายดงักล่าว จะเพิม่โอกาสทางธุรกิจของบรษิทัฯ โดยบรษิัทได้เตรยีมการขอใบอนุญาตจาก

ธนาคารแหง่ประเทศไทยแลว้ 
 

 3.11 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัในการประกอบธรุกิจ 
จากการทีผู่บ้รหิารหลกัของบรษิทัฯ ลว้นเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิการใหบ้รกิารสนิเชื่อทะเบยีนรถมานานกว่า 

22 ปี จงึทําให้มคีวามรู ้ความชํานาญ และประสบการณ์เกี่ยวกบัการบรหิารและตดิตามลูกหน้ี การประเมนิราคาหลกัประกนั 
ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในพฤตกิรรมของลกูหน้ีเป็นอยา่งด ีดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอาจมคีวามเสีย่งจากการทีต่อ้งพึง่พงิผูบ้รหิารหลกัใน
การบรหิารงาน ซึ่งหากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารหลกัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารงานของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 
บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีช่ดัเจนเพือ่จงูใจใหผู้บ้รหิารและพนกังานทาํงานกบับรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว โดยผูบ้รหิารหลกัและ
บุคลากรส่วนใหญ่ต่างกร็่วมงานกบับรษิทัฯ ตัง้แต่เริม่ดําเนินธุรกจิ ประกอบกบับรษิทัฯมนีโยบายในการลดการสญูเสยีบุคลากร 
โดยจดัฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั รวมทัง้จดัใหม้กีารถ่ายทอดประสบการณ์และใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่พนักงานโดยมวีตัถุประสงค์
เพือ่ใหพ้นกังานมทีกัษะ ความรูค้วามสามารถและมคีวามเขา้ใจในงานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่ยิง่ไปกวา่นัน้บรษิทัฯ มนีโยบายใน
การสง่เสรมิพนกังานแต่ละระดบัใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าและสามารถเตบิโตไปในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 3.12 ความเส่ียงจากการมีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 
ณ วนัที ่16 พฤษภาคม 2557 นายชชูาต ิเพช็รอําไพ และนางดาวนภา เพชรอําไพ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รวมกนัจาํนวน 

1,405,000,000 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 89.21 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ และภายหลงัจากการเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนระหวา่งวนัที ่19-21 พฤศจกิายน 2557 สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ ของนายชชูาต ิเพช็รอาํไพ  
และนางดาวนภา เพชรอําไพ ลดลงเหลอืรอ้ยละ 66.27 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทําใหผู้ถ้อืหุน้ดงักล่าวยงัคงมี
อํานาจในการควบคุมบรษิทัฯ และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัฯ ไดเ้กอืบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ 
หรอืการขอมตใินเรื่องอื่นทีต่้องใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และ
กลัน่กรองเพื่อมใิห้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ ยิง่ไปกวา่นัน้แลว้ โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจาํนวน 5 ท่าน (ซึง่รวม
ประธานกรรมการ) จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจํานวน 2 ท่าน โครงสรา้งคณะกรรมการ
ดงักล่าวจะทําใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยใหก้ารกํากบัดูแลการบรหิารงานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
3.13 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ในการคํา้ประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ ไดท้ยอยถอน
การคํ้าประกนัของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ไดแ้ก่นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ และนางดาวนภา เพชรอําไพ) จากธนาคารพาณิชย ์ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายน 2557 ทัง้ในส่วนของเงนิฝากคํ้าประกนัและการคํ้าประกนัส่วนตวั รวมทัง้ขอปรบัแก้เงื่อนไขเกี่ยวกบัการดํารง
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) โดยการขอถอนคํ้าประกนัของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะไมส่ง่ผลกระทบต่อวงเงนิสนิเชื่อ
ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 4.1 ลกูหน้ีเงินให้สินเช่ือ 
  ลูกหน้ีเงนิให้สินเชื่อของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหน้ีสินเชื่อทะเบียนรถ และลูกหน้ีสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 4.1.1  ลกูหน้ีสินเช่ือทะเบียนรถ 
 

ลกูหน้ีสินเช่ือทะเบยีนรถ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 3,516.79 73.71 4,139.02 71.05 5,530.04 74.60
- คา้งชาํระไมเ่กนิ 30 วนั 761.46 15.96 931.62 15.99 1,107.68 14.94
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 444.78 9.32 639.37 10.97 673.62 9.09
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 17.50 0.37 41.29 0.71 22.36 0.30
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 9.13 0.19 38.11 0.65 22.53 0.30
- คา้งชาํระเกนิกวา่ 365 วนั 2.76 0.06 7.56 0.13 18.83 0.25
- ลกูหน้ีโอนกฎหมาย 18.90 0.40 28.87 0.50 38.34 0.52 
รวม 4,771.32 100.00 5,825.83 100.00 7,413.40 100.00
 
 4.1.2  ลกูหน้ีสินเช่ือส่วนบคุคล 
 

ลกูหน้ีสินเช่ือส่วนบคุคล 
ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 4.435 87.03 7.805 81.34 29.779 86.76
- คา้งชาํระไมเ่กนิ 30 วนั 0.428 8.39 1.330 13.86 3.201 9.33
- คา้งชาํระ 31-90 วนั 0.113 2.22 0.362 3.77 1.224 3.57
- คา้งชาํระ 91-180 วนั 0.003 0.07 0.022 0.23 0.073 0.21
- คา้งชาํระ 181-365 วนั 0.012 0.24 0.021 0.22 0.027 0.08
- คา้งชาํระเกนิกวา่ 365 วนั 0.004 0.08 - - 0.009 0.03
- ลกูหน้ีโอนกฎหมาย 0.100 1.97 0.056 0.59 0.012 0.03 
รวม 5.095 100.00 9.596 100.00 34.325 100.00
 
  นโยบายการหยดุรบัรู้รายได้ 
  บรษิทัฯ จะหยุดรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เมือ่ลกูคา้ผดินดัชาํระคา่งวดเกนิ 3 งวด นบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ 
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  นโยบายการตัง้สาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
  บรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจากยอดลกูหน้ีเงนิใหกู้ย้มืคงเหลอืหลงัหกัรายไดท้างการเงนิ
รอรบัรู ้โดยอตัราการตัง้สาํรองคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจะพจิารณาจากระยะเวลาการคา้งชาํระของลกูหน้ีตามรายละเอยีดดงัน้ี 
 

อายุหน้ีคา้งชาํระ อตัรารอ้ยละของ 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึกาํหนดชาํระและลกูหน้ีทีค่า้งชาํระไมเ่กนิ 30 วนั 1% 
ลกูหน้ีคา้งชาํระ 31-90 วนั 2% 
ลกูหน้ีคา้งชาํระเกนิกวา่ 90 วนั 100% 
ลกูหน้ีโอนกฎหมาย 100% 

  
  นอกเหนือจากอตัราการตัง้สํารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญตามตารางข้างต้น บรษิัทฯ ยงัยึดหลกัความระมดัระวงั 
(Conservative) ในการดําเนินธุรกจิ จงึไดพ้จิารณาการตัง้สาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้รอบคลุมความเสยีหายที่
อาจเกดิขึน้ในอนาคต ซึง่ประเมนิจากประสบการณ์ขอ้มลูความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจากระยะเวลาการคา้งชาํระของลกูหน้ี และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจากความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
และตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส่วนเกนิเผื่อหน้ีที่อาจจะเรยีกเก็บไม่ได้ (General Reserve) ให้ครอบคลุมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
สงูสดุทีค่าํนวณได ้ 
   
  นโยบายการตดัหน้ีสญู 
  บรษิทัฯ มนีโยบายการตดัหน้ีสญูโดยถอืตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรษัฎากร
วา่ดว้ยการจาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีกูหน้ี  
 
 4.2 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บรษิทัฯ มทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธจิาํนวน 362.39 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

ประเภททรพัยส์นิ ลกัษณะกรรมสทิธิ ์ มลูคา่สทุธติามบญัชี
(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั

ทีด่นิ เป็นเจา้ของ 250.26 ม ี
อาคาร เป็นเจา้ของ 3.09 ไมม่ี
สว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ 10.47 ไมม่ี
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ เป็นเจา้ของ 68.88 ไมม่ี
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 2.96 ไมม่ี

เชา่ซือ้ 26.73 ม ี
  
 4.3 ทรพัยสิ์นรอการขาย 
  ทรพัยส์นิรอการขายของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ รถยดึ ซึ่งเป็นหลกัประกนัทีบ่รษิทัฯ ยดึจากลูกคา้ทีค่า้งชาํระเกนิ 2 งวดขึน้
ไป โดยบรษิทัฯ จะนํารถทีย่ดึคนืจากลกูคา้ออกประมลู ณ ศนูยป์ระมลูของบรษิทัฯ  
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  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ทรพัยส์นิรอการขายของบรษิทัฯ มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 จาํนวนรถยึด (คนั) จาํนวนหลกัประกนัคงเหลือ 

(คนั) 
ร้อยละ

รถจกัรยานยนต ์
- 31 ธนัวาคม 2557 
- 31 ธนัวาคม 2556 

1,611 
1,860 

586,600 
525,336 

 
0.27 
0.35 

รถยนต ์
- 31 ธนัวาคม 2557 
- 31 ธนัวาคม 2556 

8 
3 

24,963 
11,593 

 
0.03 
0.03 

รวม 
- 31 ธนัวาคม 2557 
- 31 ธนัวาคม 2556 

1,619 
1,863 

611,563 
536,929 

 
0.26 
0.35 

 
 4.4 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มกีารลงทุนในบรษิทัย่อย 1 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์โบรก
เกอร ์จาํกดั โดยถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99  
  บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัทีม่วีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิการทีม่ ี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั หรอืกจิการทีส่นับสนุนกจิการของบรษิทัฯ อนัจะทําใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการหรอืผลกําไรเพิม่มากขึน้ 
หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่อื้อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทัฯ โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวาม
ครบวงจรมากยิง่ขึน้ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ  
  ทัง้น้ี ในการกาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม บรษิทัฯ จะสง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์
ทีเ่หมาะสมกบัการดําเนินธุรกจิเพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่
สําคญัและควบคุมการดําเนินธุรกจิของบรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมดงักล่าว ทัง้น้ี กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ 
จะตอ้งทาํหน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลบรษิทัยอ่ย และ/หรอื บรษิทัรว่ม ใหบ้รหิารจดัการ หรอืดาํเนินงาน ต่างๆ ตามนโยบายทีบ่รษิทัฯ 
กําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพนิิจตามมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัใินเรื่องที่สําคญัของ
บรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่ม เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ และเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 
1. คดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีม่จีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
2. คดทีี่กระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยอย่างมนีัยสําคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้
3. คดทีีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

 6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือบริษทั  : บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  : ใหบ้ริการสินเช่ือโดยการจาํนาํทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบุคคล 
 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  : 32/1ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 
  กรุงเทพมหานคร 10700 
 เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. เลขท่ี 0107557000195 
 Homepage : http://www.muangthaileasing.co.th 
 โทรศพัท ์  : 0-2880-1033 
 โทรสาร  : 0-2880-1173 
 ทุนจดทะเบียน : 2,120,000,000 บาท  
 ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ : 2,120,000,000 บาท  
 ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั 

 6.2 ข้อมูลสําคญัอืน่ 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
   บริษทั ศนูยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
   62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
   ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 
   เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 
   โทรศพัท ์   :   0-2229-2866 
   โทรสาร  : 0-2359-1262-3 
 

เลขานุการบริษทั 
  นางสาวมลฑล อ่อนแผน 
  บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั  (มหาชน) 
  32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั 

 กรุงเทพมหานคร 10700 
 โทรศพัท ์  :   0-2880-1033  
 โทรสาร  : 0-2880-1173 
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ผูส้อบบญัชี 
  นางสาวรัตนา  จาละ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3734 
 บริษทัสาํนกังาน  อีวาย  จาํกดั (เดิมช่ือบริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย 
 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110     
 โทรศพัท ์  :  0-2264-0777    
 โทรสาร   : 0-2264-0789-90 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,120 ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 
2,120 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,120 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 7.2 ผู้ถือหุ้น 

ตารางรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายการแรก ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ท่ีถือ(หุน้) ร้อยละ 
1 ครอบครัวเพช็รอาํไพ   
 นายชูชาติ เพช็รอาํไพ1 792,500,000 37.38 

 นางดาวนภา เพชรอาํไพ2 612,500,000 28.89 

 รวมจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยครอบครัวเพช็รอาํไพ 1,405,000,000 66.27 
2 นายวศิน เดชกิจวกิรม 65,000,000 3.07 
3 นายสรชยั เดชกิจวกิรม 65,000,000 3.07 
4 นางฉตัรสมร ติรกานนัท ์ 40,000,000 1.89 
5 BNP Paribas Securities (Asia) Ltd. 26,000,000 1.23 
6 บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 14,500,000 0.68 
7 Chase Nominees Limited 7,391,600 0.35 
8 นายกนกศกัด์ิ ป่ินแสง 6,500,000 0.31 
9 นายมารชยั กองบุญมา 6,347,600 0.30 
10 ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 484,260,800 22.83 

 รวม 2,120,000,000 100.00 
หมายเหตุ   1 นายชูชาติ เพช็รอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2 นางดาวนภา เพชรอาํไพ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ  

 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ ากว่าร้อยละ 50ของกําไรสุทธิหลังการหักภาษีเงินได ้

นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ในแต่ละปี  
บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการ

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีกาํหนดไวไ้ด้ โดยจะข้ึนอยู่กับผล

ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ
ของบริษทัฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ   
8. 1 โครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบ 

สว่นไอท.ี 
ซพัพอรท์ สว่นการเงนิ 

สว่น
โปรแกรมเมอร ์ สว่นบญัช ี

ศนูย ์
ประมลูรถ 

สว่นเรง่รดั
หนี้สนิ สว่นธุรการ สว่นบุคคล สว่นจดัซือ้ 

ฝา่ย 
กจิการสาขา 

ฝา่ยบุคคล ฝา่ยกจิการสาขา ฝา่ยบญัช ีฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
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8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง จํานวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/จํานวน

การประชุมรวม 

ปี 2557 
1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5/5 

2. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ กรรมการ 5/5 

3. นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการ 5/5 

4. นายโยธิน  อนาวลิ กรรมการอิสระ 5/5 

5. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 

6. นายกมัพล  ตติยกว ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 

7. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4/5 

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมติัแต่งตั้ง  
นางสาวมลฑล อ่อนแผน เป็นเลขานุการบริษทัฯ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง หรือนายชูชาติ  เพ็ชรอาํไพ หรือนางดาวนภา เพชรอาํไพ หรือนายโยธิน อนาวิล 

กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ  
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีกรรมการจาํนวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายกมัพล  ตติยกว ี กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  มีนางสาวดวงแข สงนุย้ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

8.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 มีจาํนวนทั้งส้ิน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1.  นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการบริหาร 
3.  นายสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ กรรมการบริหาร 
4.  นายสุรัตน์  ฉายาวรเดช กรรมการบริหาร 
5.  นางสาววมิลรัตน์  หนูจุล กรรมการบริหาร 
6.  นายภมิูนทร์  บูรณพานิช กรรมการบริหาร 
7.  นายสมเกียรติ  รัศมี กรรมการบริหาร 
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ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
8.  นายอาํนาจ  เนียมสี กรรมการบริหาร 
9.  นายบญัญติั  นิลศิริ กรรมการบริหาร 
10.  นายนิยม  รอดนอ้ย กรรมการบริหาร 
11. นายประดิษฐ ์ ทองคาํ กรรมการบริหาร 
12. นายสงกรานต ์ เอ่ียมกาย กรรมการบริหาร 

8.5 ผู้บริหาร  

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจาํนวนทั้งส้ิน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1.  นางดาวนภา  เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นายสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นายสุรัตน์  ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสาวดวงแข  สงนุย้ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
5.  นางสาววมิลรัตน์  หนูจุล รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6.  นายภมิูนทร์  บูรณพานิช รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 
7.  นายสมเกียรติ  รัศมี ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตลาํปาง 
8.  นายอาํนาจ   เนียมสี ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตอยธุยา 
9.  นายบญัญติั   นิลศิริ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตสระบุรี 
10. นายนิยม  รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตขอนแก่น 
11. นายประดิษฐ ์ ทองคาํ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตนครสวรรค ์
12. นายสงกรานต ์ เอ่ียมกาย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตสุรินทร์ 

8.6 เลขานุการบริษัท  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติ
แต่งตั้ งนางสาวมลฑล อ่อนแผน ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัทฯเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 
ทั้งน้ีหนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯมีดงัน้ี 

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นรวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการ
ปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
4.1 ทะเบียนกรรมการ 
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4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
4.4 รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ในปี 2557 บริษทัฯจ่ายค่าเบ้ียประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 7 ท่านตามรายละเอียดดงัน้ี   

        (หน่วย : บาท) 
ช่ือ-สกลุ ปี 2557 

1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง 250,000 
2. นายชูชาติ  เพช็รอาํไพ 150,000 
3. นางดาวนภา  เพชรอาํไพ 150,000 
4. นายโยธิน  อนาวลิ 150,000 
5. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม 275,000 
6. นายกมัพล  ตติยกว ี 250,000 
7. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม 200,000 
 รวม 1,425,000 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2557 ดงัน้ี 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม โดยประธานกรรมการจะไดรั้บคร้ังละ 50,000 บาท 
และกรรมการไดรั้บคร้ังละ 30,000 บาท 

2. ค่าบาํเหน็จประจาํปี 2557 สาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

โดยประธานกรรมการจะไดรั้บคร้ังละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคร้ังละ 20,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารจาํนวน 26.31 ลา้นบาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าว
รวมถึง เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง โบนสั เบ้ียเล้ียง และเงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม และเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ  

8.7.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติให้บริษทัฯ ออกหุ้นสามญัใหม่
เพ่ิมทุนจาํนวน 42,500,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในคร้ังน้ี ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.50 บาท ซ่ึง
เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน 
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 ทั้งน้ี รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือหุน้มีดงัน้ี 
ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง จํานวนหุ้น 

ทีไ่ด้รับการจัดสรร 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที่
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน 

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการ 800,000 1.88 
2. นางกองแกว้ เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 800,000 1.88 
3. นายกมัพล ตติยกวี กรรมการตรวจสอบ 800,000 1.88 
4. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ 800,000 1.88 
5. นายโยธิน อนาวลิ กรรมการ 800,000 1.88 
6. นายสุรพงษ ์เพช็รอาํไพ กรรมการบริหารและ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
525,000 1.24 

7. นางสาววมิลรัตน์ หนูจุล กรรมการบริหารและ 
รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

252,000 0.59 

8. นายสมเกียรติ รัศมี กรรมการบริหารและผูช่้วย
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขต

พิษณุโลก 

219,000 0.52 

9. นายอาํนาจ เนียมสี กรรมการบริหารและผูช่้วย
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขต

อยธุยา 

219,000 0.52 

10. นายบญัญติั นิลศิริ กรรมการบริหารและผูช่้วย
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขต

สระบุรี 

219,000 0.52 

11. นายนิยม รอดนอ้ย กรรมการบริหารและผูช่้วย
ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขต

ขอนแก่น 

219,000 0.52 

12. นางสาวดวงแข สงนุย้   ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 315,000 0.74 
8.8 บุคลากร  

8.8.1 จํานวนบุคลากร 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีพนักงานรวมทั้ งส้ินจาํนวน 1,703 คน (ไม่นับรวม

ผูบ้ริหารจาํนวน 12 คน) โดยแบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 
สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

สํานักงานใหญ่ สาขา รวม 
1. ฝ่ายกิจการสาขา - 80 80
2. ฝ่ายวเิคราะห์สินเช่ือ - 1,217 1,217
3. ฝ่ายเร่งรัดหน้ีสิน - 52 52
4. ฝ่ายบญัชี 12 141 153
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สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

สํานักงานใหญ่ สาขา รวม 
5. ฝ่ายการเงิน 4 93 97
6. ฝ่ายไอที 7 - 7
7. ฝ่ายกฎหมาย 3 - 3
8. ฝ่ายธุรการ 6 - 6
9. ฝ่ายบุคคล 2 - 2
10. ฝ่ายตรวจสอบ 20 - 20
11. ฝ่ายจดัซ้ือ 3 - 3
12.  ฝ่ายศนูยป์ระมูลรถ - 7 7
13.  ฝ่ายแม่บา้น 2 54 56
รวม 59 1,644 1,703 

 
8.8.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 
8.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) จาํนวน  514.11  ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ โบนัส เบ้ียเล้ียง เงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืนๆ 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ไดมี้มติให้บริษทัฯ ออกหุ้นสามญัใหม่
เพ่ิมทุนจาํนวน 42,500,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในคร้ังน้ี ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.50 บาท ซ่ึง
เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน 

ทั้งน้ี ไม่มีพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัฯ 

8.8.4 นโยบายการพฒันาบุคลากร  
บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัของบุคลากรภายในองคก์ร จึงไดมี้นโยบายกาํหนดแผนการฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากรของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองให้กบัพนักงานทุกระดบัตั้งแต่ระดบัพนักงานจนถึงระดบัผูบ้ริหาร ครอบคลุมทั้ง
หลกัสูตรดา้นการบริการ การบริหารงาน และความรู้เฉพาะดา้นสาขาวิชาชีพ ตลอดจนการเขา้อบรมหลกัสูตรกบัสถาบนัต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเชิญวทิยากรท่ีมีช่ือเสียง  และประสบความสาํเร็จในชีวติการทาํงานมาบรรยาย  และใหค้วามรู้
ดา้นการบริการ  แก่พนกังาน เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ ความชาํนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานทุก
ระดับ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัมีนโยบายการให้ทุนศึกษาต่อเพ่ือให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเพ่ิมเติม อีกทั้งไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นในบรรดาผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยกนัและ
นาํส่ิงท่ีไดรั้บมาพฒันาตนเอง  วธีิการทาํงานและองคก์รใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา่เป็นกลไกสาํคญัในการนาํไปสู่การมี
ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อ 
ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่า สร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ ในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มี
นโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็นหัวขอ้หลกั 5 หมวด
ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุ้น สิทธิ

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

 จดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลา สถานท่ี 
และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมอยา่งครบถว้น  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดั
ส่งไปพร้อมหนงัสือนดัประชุม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและอิสระ  
 เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถตรวจสอบได ้
 โดยภายหลงัจากบริษทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แลว้ บริษทัฯ จะตอ้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู ้
ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูล
ล่วงหนา้ก่อนการประชุม นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์เวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด ทั้ งน้ี  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพ่ือร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 

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

เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี และบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ มี
นโยบายท่ีจะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
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กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ได ้รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

 
การดําเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลาํดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ

รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้ งจะไม่เพ่ิมวาระการ
ประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคัญท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ(Insider Trading) ของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการผูบ้ริหารพนักงานและลูกจา้งรวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล รวมถึงไดก้าํหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯหรือนาํขอ้มูลของบริษทัฯไป
ใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯเขา้ใจและรับทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 พนกังาน : บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของพนกังานทุกคนในบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนให้

บริษทัฯ สามารถพฒันาการดาํเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพและความรู้
ความสามารถ และทกัษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนกังานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทาํงาน ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดถื้อปฏิบติัต่อพนกังานทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม    

 คู่คา้และเจา้หน้ี : บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการคา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 

 ลูกคา้ : บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายโดยมีการแจง้เง่ือนไขให้รับทราบ
อยา่งชดัเจน และเง่ือนไขดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ในการให้การบริการ
ลูกคา้ และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและวิธีแกไ้ขปัญหา
ใหล้กูคา้ โดยไม่เปิดเผยความลบัของลกูคา้ 

 คู่แข่ง : บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึง
ปฏิบติัในการแข่งขนั และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือทาํลายคู่แข่ง 
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 ชุมชนและสังคม : บริษทัฯ เนน้การปลูกฝังจิตสาํนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใหเ้กิดข้ึนใน บริษทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีขดัหรือผิด
กฎหมาย  

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัฯ เพ่ือให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี และบริษทัฯ ได้
เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ จะทาํการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น และ
สาธารณชนผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   
 หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดบั
ตาํแหน่งผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ จึงสามารถนาํประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพฒันาและกาํหนดนโยบายทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกาํกับดูแล 
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้ ง
คณะ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ินจาํนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน (รวมประธานกรรมการบริษทัฯ) ซ่ึงรวมกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการ
ดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษทัฯ มีกรรมการบริหารทั้งส้ิน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้
กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั  
 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาและรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้น
อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้น
บญัชีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ ได ้
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 2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการบริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบของตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูก้าํหนดนโยบาย เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทัฯ และกาํกบัดูแลให้ฝ่าย
จดัการดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม  
 นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 บริษทัฯ มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทาํรายการระหวา่ง
กนัของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่สามารถเขา้มามีส่วน ในการ
อนุมติัรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ี    เก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ แลว้แต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ และจะทาํ
การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

ระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในสาํหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การ

กาํหนดขอบเขตหน้าท่ีและอาํนาจดาํเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการอนุมติั การบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ
การจัดเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสมนอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัฯ จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ และ
จากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้รายยอ่ย โดยผา่นสาขาและศูนยบ์ริการท่ีกระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ของประเทศ บริษทัฯ จึงจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งกาํหนดแผนเขา้ตรวจสอบระบบปฏิบติัการของทุกสาขาอยา่งน้อย 1 คร้ัง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและรัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
  บริษทัฯ มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและสามารถวดัผลการดาํเนินงานได ้โดยฝ่ายบริหาร
และจดัการจะมีการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประจาํทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจยั
ความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายในท่ีพบในการดาํเนินงาน วเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการกาํหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการ 
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 3. การประชุมคณะกรรมการ 
  บริษทัฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น โดยการประชุมแต่ละคร้ังไดม้ีการกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจนและมีการส่ง
หนงัสือนดัประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้
ร่วมประชุม รวมทั้งไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  บริษัทฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอตัราท่ีเพียงพอ
สาํหรับการรักษากรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไวโ้ดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และอยูใ่นระดบัท่ีสามารถ
เทียบเคียงไดก้บับริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ปัจจัยท่ีจะนํามาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งน้ี การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
กาํหนดไว ้ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ประกอบกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
 5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผูท่ี้
เก่ียว ขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั
ฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai 
Institute of Directors Association : IOD)  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการทั้งส้ิน 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะ

กรรม การตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ
บริษทัฯ มีดงัน้ี 

9.2.1  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการมีอาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษทั

ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2.  จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3. กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึง
ควบคุมกาํกบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

5. ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
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6. ดาํเนินการให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มี
การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

7. พิจารณากาํหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้ งองค์กร 
และกาํกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

8. พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 

 ทั้งน้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ี
ทาํให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

10. กาํกบัและดูแลการบริหารจดัการและการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายท่ีกาํหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสําคญั 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน 

11. คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่าง
หน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมี
อาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะ
ทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9.2.2  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
9.2.3  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. นําเสนอเป้าหมาย  นโยบาย  และแผนธุรกิจ  รวมถึงงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ  ให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบ
ลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง
อาํนาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. พิจารณาอนุมติัการกาํหนด แกไ้ข เปล่ียนแปลง ระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนุมติัสินเช่ือ ตาราง
ยอดจดัสินเช่ือ รวมถึงการกาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงค่าปรับและส่วนลด 

5. นําเสนอโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกับการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมติั รวมถึงพิจารณาอนุมติัอตัรากาํลงัคนท่ีไม่อยูใ่นงบประมาณประจาํปี  

6. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจาํปี
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 
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7. มีอ ํานาจแต่งตั้ งหรือว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

8. ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้ บุคคลดังกล่าว  มีอ ํานาจตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น

การมอบอาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และ/
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวโดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

9.2.4  ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ 
1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทัฯ 
2. ดาํเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
3. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษัทฯ เพ่ือ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ  
4. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบ

ลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ การอนุมติัซ้ือสินทรัพย ์และค่าใชจ่้ายต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้าย
ทางการเงิน เป็นตน้ โดยวงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอาํนาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจในการอนุมติัอตัรากาํลงัคน การจา้งงานและบรรจุพนักงาน การกาํหนดอตัราจา้งและการ
แต่งตั้งโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงพิจารณากาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตาํแหน่ง สาํหรับพนกังาน
ระดบัตํ่ากวา่ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตามงบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

7. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการ
ดาํเนินงาน การบริหารจดัการ รวมถึงความคืบหนา้ในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

8. ออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ เพ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบาย 
และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

9. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ี
ดีและโปร่งใส และมีอาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้
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การควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว มีอาํนาจตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ 
หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 การกาํหนดอาํนาจอนุมตั ิ

บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจอนุมติัสาํหรับการดาํเนินงานต่างๆ โดยสรุปได ้ดงัน้ี 
 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ 
รองกรรมการ
ผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร

1. การจ่ายเงินเกินงบลงทุนท่ีได้รับ
อนุมติั 

- - ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 20% 

2. การลงทุนนอกแผนงบประมาณ - - ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ไม่เกิน 40 ลา้นบาท 
3. การเปิดสาขาใหม่เกินจากแผนธุรกิจ  

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมบริษทั
ฯ 

- - - ไม่เกิน 20% 

4. การอนุมัติเบิกเงินสดย่อยเกินกว่า
กรอบท่ีกาํหนดต่อคร้ัง1) 

ไม่เกินคร้ังละ  
15,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ  
15,000 บาท 

อนุมติั - 

5. การอนุมติัเงินทดรองจ่ายต่อคร้ัง2)     
- สาขา/ศนูยป์ระมูล - ไม่เกินคร้ังละ  

70,000 บาท 
อนุมติั - 

- สาํนกังานใหญ่ ไม่เกินคร้ังละ  
70,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ 
100,000 บาท 

อนุมติั - 

6. การตัดบัญชีกรณี สินทรัพย์ถาวร
ชาํรุด3) 

ไม่เกินคร้ังละ  
50,000 บาท 

ไม่เกินคร้ังละ  
50,000 บาท 

อนุมติั - 

7. การตดับญัชีหน้ีสูญ - - - ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
หมายเหตุ : 1) โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการเบิกเงินสดยอ่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อคร้ัง 
 2) โดยท่ีผา่นมาสาขาและศนูยป์ระมูลมีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุดไม่เกิน 52,000 บาทต่อคร้ัง และสาํนกังานใหญ่

มีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุดไม่เกิน 75,000 บาทต่อคร้ัง 
 3) โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการตดับญัชีกรณีสินทรัพยถ์าวรชาํรุดสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคร้ัง 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯจะกระทาํผา่นการประชุมผูถื้อหุ้นโดยคณะกรรมการบริษทั

ฯจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่
มีคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งดังกล่าวจากนั้ นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะทาํการคดัเลือกกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
องคป์ระกอบและการสรรหาแต่งตั้งถอดถอนหรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯนั้นไดก้าํหนดไว้

ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
1. คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 
2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของ
จาํนวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มารับ
ตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทัฯ 

5. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัและ/หรือกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถดัไปเวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 
เดือนบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงแค่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
มติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

6. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษัทฯจะร่วมกันพิจารณาเบ้ืองต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดักฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนรวมถึงประกาศขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทาํงาน และความ
เหมาะสมดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป 
ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 ท่าน 
 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ย
บริษทัร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้งพนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดาคู่สมรสพ่ีน้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สังกดัอยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยบริษทัร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการ
อิสระผูบ้ริหารหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯจะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย 3 ท่านโดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี  
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1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยหรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้ งน้ีตอ้งมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี เม่ือครบวาระการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่ีพน้

จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 
9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ จะลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือกิจการท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษทัฯ อนัจะทาํให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมาก
ข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้
มีความครบวงจรมากยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ 

ทั้ งน้ี ในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือ
กาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว ทั้ งน้ี กรรมการซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทัฯ จะตอ้งทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม ใหบ้ริหารจดัการ หรือดาํเนินงาน ต่างๆ 
ตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
อนุมติัในเร่ืองท่ีสาํคญัของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และเพ่ือการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะ
ไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือทาํการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือหรือเสนอ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาํ
ดงักล่าวจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระทาํดงักล่าวโดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่า
ฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวนิยัของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ ไดด้าํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
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สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

4. เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) บริษทัฯ ไดก้าํหนดมิให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ ทราบเก่ียวกบัขอ้กาํหนดขา้งตน้  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดม้ติอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2557 เป็นจาํนวน
เงิน 2,980,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าสอบบญัชีและค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย และงบการเงินรวม  

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ๆ 
-ไม่มี 
 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
บริษทัฯมุ่งมัน่บริหารงานและดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่

คา้ พนกังาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพ่ือสร้างความย ัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถบริหารกิจการใหเ้ติบโตไดอ้ยา่ง
มั่งคงและเป็นท่ียอมรับในสังคม รวมทั้ งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการ
ดาํเนินงาน โดยมุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

10.1   การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
- บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายโดยมีการแจง้เง่ือนไขให้รับทราบอยา่งชดัเจน 

และเง่ือนไขดังกล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมุ่งมั่นในการให้การบริการลูกคา้ และให้คาํแนะนํา
ช่วยเหลือแก่ลูกคา้ดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน พร้อมรับฟังปัญหาและแนะนาํวิธีแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ โดยไม่เปิดเผยความลบั
ของลกูคา้ 

- บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
คา้ และ/หรือขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีทาํร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด เพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของทั้งสอง
ฝ่าย 

- การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งบริหารงานเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง ภายใตก้ารดาํเนินงาน
ดว้ยความรอบคอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- บริษทัฯปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการโจมตี ให้ร้ายหรือทาํลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งขนั 

10.2   การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตสํานึกให้ผูบ้ริหารและพนกังาน

ของบริษทัฯ ทุกระดบัตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริตคอรัปชัน่ สร้างค่านิยมท่ีถกูตอ้ง และเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย โดยไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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- ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ในทุก
รูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหมี้การตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือหวงั
ผลประโยชน์เก่ียวกบังานของบริษทัฯ 

- ไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

- พนกังานท่ีกระทาํการทุจริตไม่วา่จะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีใด จะมีการลงโทษทุกกรณีโดยไม่พิจารณาวา่จาํนวนเงิน
ท่ีกระทาํการทุจริตมากนอ้ยเพียงใด 

- บริษทัฯไดป้ลูกฝังและย ํ้าใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รตอ้งมีความตระหนกั  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตาํแหน่งหน้าท่ีของตนเอง หรือเอ้ือประโยชน์ใดๆให้กบัคนอ่ืน รวมถึงไดใ้ห้พนักงาน
ไดรั้บทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระทาํการทุจริต 

10.3   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
- บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิมนุษยชน และไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใดๆทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะมีความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ 
หรือดา้นสภาพร่างกาย 

10.4   การปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การท่ีบริษทัฯ สามารถขยายธุรกิจมาอยา่งต่อเน่ือง และมีความมัน่คงมากวา่ 22 ปีไดน้ั้น เกิด

จากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพนกังานทุกคน ทุกระดบั ซ่ึงมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานเพ่ือใหผ้ลงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัพนกังาน และไดถื้อปฏิบติัต่อพนกังานทุกรายอยา่งเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ดงัน้ี 

- บริษทัฯ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงไดก้บั
บริษทัท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนั ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยั
ในการทาํงาน อีกทั้งมีการดูแลช่วยเหลือและจดัสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม 

- บริษทัฯ มีการพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ทุกตาํแหน่งและทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  เน้นการจดัฝึกอบรมและ
สัมมนาอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และช่ือเสียงมาอบรมเพ่ือใหพ้นกังานไดเ้กิดการเรียนรู้ พฒันา
ศกัยภาพและทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

- บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมพนกังานแต่ละระดบัให้มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโตไปในองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง 

- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม อนัจะนาํมาซ่ึงประโยชน์ในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

10.5   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
- เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการซ่ึงเป็นหัวใจสาํคญัท่ีจะทาํให้ธุรกิจ

ประสบความสาํเร็จกา้วหนา้และยัง่ยนืตลอดไป บริษทัฯ จึงไดมี้การกาํหนดเร่ืองการบริการเป็นพนัธะกิจขอ้ท่ี 5  วา่ “บริษัทฯ
จะให้บริการที่เป็นเลศิ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสูงสุด” อนัสอดคลอ้งกบัสโลแกนของบริษทัฯ คือ “บริการใกลชิ้ด ดุจ
ญาติมิตรท่ีรู้ใจ” เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติักบัลกูคา้ดงัพนัธกิจและสโลแกนท่ีไดก้าํหนดไว ้

- ในการนาํเสนอเง่ือนไขการอนุมติัสินเช่ือ บริษทัฯ จะมีการนาํเสนอเง่ือนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ท่ีลกูคา้จะ
ไดรั้บ อยา่งโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบัลกูคา้ใหม้ากท่ีสุด 
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- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกคา้ไดร้้องเรียนเร่ืองการบริการของพนักงานไดโ้ดยตรงถึงฝ่ายร้องเรียนสํานักงาน
ใหญ่ ทางโทรศพัท์หมายเลข 02-880-1033 หรือร้องเรียนผา่นทางจดหมายแบบสอบถามท่ีสํานกังานใหญ่ส่งถึงลูกคา้หรือส่ง
จดหมายร้องเรียนมาท่ี ตูป้ณ. 19 ปณฝ. บางออ้ 10704 

10.6   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
ถึงแมว้า่การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อส่ิงแวดลอ้มกต็าม แต่บริษทัฯ กมี็ความ

ตระหนกัและปลูกจิตสาํนึกใหพ้นกังานใหค้วามสาํคญัและช่วยกนัดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากส่ิงแวดลอ้มภายในบริษทั
ฯ บริษทัฯ กาํหนดให้มีการทาํกิจกรรม 5 ส. เป็นประจาํทุกปี อีกทั้งมีควบคุมการใชอุ้ปกรณ์สํานักงานภายใตง้บประมาณท่ี
ไดรั้บ รณรงค์ให้มีการใชไ้ฟฟ้านํ้ าประปาอย่างประหยดั และลดการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีผลก่อให้เกิดมลภาวะ ลดปริมาณการใช้
กระดาษโดยการนาํกระดาษกลบัมาใชใ้หม่ รวมถึงมีการจดัเกบ็เอกสารในรูปแบบส่ือทางอีเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน   

10.7   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัฯ ไดมี้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการร่วมพฒันาชุมชนเพ่ือยดึมัน่ในประเพณีทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่

และดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอทั้งภาครัฐและเอกชน ดงัน้ี 
- ด้านศาสนา บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทอดกฐินสามคัคีเป็นประจาํทุกปีๆ ละ 2 วดั โดยบริษทัฯ เป็นเจา้ภาพ ซ่ึงมีการ

รวบรวมจตุปัจจยัเพ่ือถวายวดัปีละไม่ตํ่ากวา่ 2 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัจนเป็นประเพณีสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลากวา่ 22 
ปี จนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2557  ไดท้อดกฐิน 2 วดั โดยวดัแรก ท่ีวดัอรุณปทุมมาราม จ.อุดรธานี มีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงิน 
1,225,127 บาท และวดัท่ี 2 คือ วดัหนองพงษเ์จริญสุข จ. สุพรรณบุรี มีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงิน 1,252,553 บาท รวมเงินบริจาค
ทั้งส้ิน 2,477,680 บาท การทอดกฐินก็จะหมุนเวียนกนัไปตามเขตพ้ืนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ เพ่ือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาและเป็นการสร้างความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชนนั้น 
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- ด้านการศึกษา บริษทัฯ ไดมี้การบริจาคทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียนและเงินสนบัสนุนทางการศึกษาใหก้บัโรงเรียนท่ี
อยู่ในชุมชนเดียวกับวดั นอกจากน้ี ตั้ งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เร่ิมโครงการจัดสร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็ก ซ่ึงมี
งบประมาณก่อสร้างจาํนวน 1 ลา้นบาท ภายใตช่ื้อ “โครงการบ้านใหม่ของหนู” โดยสร้างเป็นแห่งแรกท่ี อบต. คีรีราษฎร์  
อ. พบพระ จ. ตาก ในปี 2556 บริษทัฯ ไดส้ร้างอาคารศูนยเ์ด็กเล็กแห่งท่ี 2 ท่ีอบต. นาแขม อ. เมือง จ. เลย และในปี 2557 ได้
สร้างอาคารศูนยเ์ด็กเลก็แห่งท่ี 3 ท่ี อบต. ป่ากลาง อ. ปัว จ. น่าน โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทาํการจดัสร้างอาคารศูนยเ์ดก็เลก็
ต่อไปทุกปีโดยจะหมุนเวยีนไปตามเขตพ้ืนท่ีท่ีสาขาของบริษทัฯ ตั้งอยู ่
 

    
 

    
 
- ด้านสังคม ในเดือนมิถุนายนของทุกปี บริษทัฯ ไดมี้การเชิญชวนพนกังานของบริษทัฯ ร่วมกนับริจาคโลหิตให้กบั

สภากาชาด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัเป็นประเพณีสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมถึงการให้การสนับสนุนงานประเพณี
ทอ้งถ่ิน เช่น ประเพณีการแข่งขนัเรือยาว, ประเพณีการไหวเ้จ้า, ประเพณีแห่สิงโต เป็นตน้ อีกทั้ งบริษทัฯ มีนโยบายห้าม
พนกังานทุกระดบัขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผูค้า้หรือผูเ้สพ โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนกังานปีละ 1 คร้ัง 
ทั้งน้ี เพ่ือเป็นป้องกนัไม่ใหพ้นกังานบริษทัฯ สร้างปัญหาต่อสังคมโดยรวม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกาํกบั

ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบการควบคุม
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ใหค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่ การดาํเนินงานของบริษทัฯ มีความ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์องคก์ร การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
และบริษทัฯ ปฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมายการดาํเนินธุรกิจตลอดปี 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นเก่ียวกบัระบบการ
ควบคุมภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสาํคญัของความเห็นไดด้งัน้ี 

11.1  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการกาํหนดค่านิยมเพ่ือใหย้ดึถือร่วมกนั และมีวฒันธรรมองคก์รท่ีสืบ
ทอดกนัมายาวนาน อนัแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุม
ภายใน  โดยฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั่งการ และความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

11.2  การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงและมีการติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan -BCP) และแผนกูร้ะบบงานกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan - DRP)  ทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือให้
มัน่ใจไดว้า่ธุรกิจจะสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในสภาพแวดลอ้มปกติและสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียง 

11.3  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
บริษทัฯ กาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยไดจ้ดัทาํคู่มือประจาํ
หน่วยงานครบทุกฝ่ายงาน มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีเพ่ือการตรวจสอบระหวา่งกนั และจดัใหมี้การทบทวนระเบียบของบริษทัฯ ทัว่
ทั้งองคก์รใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

11.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบสารสนเทศและขอ้มูลรายงานท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงานและการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เพ่ือ
สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้และทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถจดัทาํรายงานทางการเงินท่ี
สามารถรายงานผลไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามท่ีควรภายในเวลาท่ีกาํหนด 

11.5  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
บริษทัฯ จดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํหนา้ท่ีหลกัในการติดตาม และส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่ง
ทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลการควบคุมภายในให้
มัน่ใจไดว้า่การควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เหมาะสม 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่ง
เพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถทาํใหก้ารดาํเนินกิจการของบริษทัฯ เป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบการ
ติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่จะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอใน
เร่ืองการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
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12.  รายการระหว่างกนั  
 12.1 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 
 ในปี 2557 บริษทัฯ มีการทาํรายการกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี้ 

 
บุคคลที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
นายชูชาติ เพช็รอาํไพ - ดํ า ร งตํ า แ ห น่ งป ร ะ ธ าน

กรรมการบ ริหาร  และถือ
หุ้ น ใน บ ริ ษั ท ฯ  จํ าน วน 
1,405,000,000 หุ้น (รวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรส) คิดเป็น
ร้อยละ 66.27 ของจาํนวนหุ้น
ที่ จําห น่ ายได้แล้วทั้ งหมด
ข อ งบ ริ ษั ท ฯณ  วัน ที่  2 6 
พฤศจิกายน 2557 

- เป็นคู่สมรสของนางดาวนภา   
เพชรอาํไพ 

 

5. ค่าเช่าอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯเช่าอาคารพาณิชยแ์ละโกดงัรวม7แห่ง จากนายชูชาติ 
เพช็รอาํไพ เพื่อใชเ้ป็นสาขาและศนูยป์ระมูลสาํหรับการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯโดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี
เริ่มวนัที่ 1 มกราคม 2555และสิ้นสุดวนัที่31 ธนัวาคม 2557 
รายละเอียดมีดงันี้ 
1. อาคารพาณิชย ์4 ชั้น 1 คูหา  

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

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

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

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

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

7. อาคารโกดงัจาํนวน 1 หลงั  
462/3 ถ. พิชยัสงคราม ต. ในเมืองอ. เมือง จ. พิษณุโลก 

อตัราค่าเช่าเป็นไปตามมูลค่าเช่ายตุิธรรมที่ประเมินโดย
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูป้ระเมิน
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ่งการประเมิน
ดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  

     คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การที่
บริษทัฯ เช่าอาคารและโกดงัจากนายชูชาติ เพ็ชรอาํไพ เป็น
รายการที่เป็นประโยชน์สาํหรับบริษทัฯ  สาํหรับอตัราค่าเช่า
ก็เป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงถือว่าเป็นราคาที่
เหมาะสมและยตุิธรรม 

  2. คํ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
 วงเงินสินเชื่อ 
 
 ยอดเงินกูท้ี่เบิกใช ้

 
6,985.70 

 
3,791.12 

 
769.70 

 
251.89 

นายชูชาติ เพช็รอาํไพ ไดน้าํทรัพยส์ินและบญัชีเงินฝากเขา้ค ํ้า
ประกนัและไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัส่วนตวัสาํหรับเงินกูย้มืจาก
ธนาคารพาณิชย ์โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนั
เงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯ     
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ

คํ้าประกนัของนายชูชาติ เพช็รอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจากความ
จาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการขอวงเงิน
สินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

  3. คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
27.42 
15.68 

 
25.06 
11.19 

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

  4. เจา้หนี้กรรมการจากการซื้อ
ทรัพยส์ิน 

5.46 - เมื่ อต้น ปี  2555  บ ริษัทฯ  ได้ ซื้ อรถยนต์ ที่ ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานของบริษทัฯจากนายชูชาติ เพช็รอาํไพ จาํนวน 5 
คนั รวมเป็นเงิน 5.46 ลา้นบาท ในราคาตลาด โดยบริษทัฯ 
ไดช้าํระคา่ซื้อทรัพยส์ินดงักล่าวเมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเป็นและมีความ
สมเหตุสมผล  โดยราคาทรัพย์สินที่ ซื้อจากนายชูชาติ  
เพช็รอาํไพ ในราคาตลาดนั้นมีความเหมาะสม 
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บุคคลที่อาจมคีวาม

ขัดแย้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
นางดาวนภา เพชรอาํไพ - นางดาวนภา  เพ ชรอําไพ 

ดําร งตําแห น่ งก รรมก าร
ผูจ้ดัการ และถือหุ้นในบริษทั
ฯ จํานวน 1,405,000,000หุ้น 
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรส) 
คิดเป็น ร้อยละ  66.27 ของ
จาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้ว
ทั้ งหมดของบริษัทฯณ วนัที่ 
วนัที่ 26 พฤศจิกายน2557 

- เป็นคู่สมรสของนายชูชาติ 
เพช็รอาํไพ 

 

1. ค่าเช่าอาคาร 3.95 3.95 บริษัทฯเช่าอาคารพาณิชยร์วม5แห่งจากนางดาวนภา เพชร
อาํไพ เพื่อใชเ้ป็นสํานักงานใหญ่และสาขา โดยมีระยะเวลา
เช่าตามสัญญา 3 ปีเริ่มวนัที่ 1 มกราคม 2555และสิ้นสุดวนัที่
31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียดมีดงันี้ 
1. อาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใชส้อย 540 ตร.ม. (สาํนกังานใหญ่) 
32/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กทม. 

2. อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 2 คูหา 
28,30 ถ. จรดวถิีถ่อง ต. เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก 
จ. สุโขทยั 
3. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น 2 คูหา 
88/1 ถ. สามคัคีชยั ต. ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 

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

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

อัตราค่าเช่าเป็นไปตามมูลค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดย
บริษทัอเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ผูป้ระเมิน
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ่งการประเมิน
ดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  
นอกจากนี้ บริษทัฯ มีการเช่าอาคารพาณิชยร์วม 2 แห่ง จาก
นางดาวนภา เพชรอาํไพ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพยส์ิน
ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา2ปีเริ่มวนัที่ 3 
มกราคม 2556และสิ้นสุดวนัที่31 ธนัวาคม2557 รายละเอียดมี
ดงันี้ 
1. อาคารพาณิชย ์2 คูหา 
13 ซ. จรัญสนิทวงศ ์83/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้  

 เขตบางพลดั กทม. 
2. อาคารพาณิชย ์1 คูหา 

44 ซ. จรัญสนิทวงศ ์83/1 ถ. จรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้  
 เขตบางพลดั กทม. 
อตัราค่าเช่าอาคารดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกบัราคาที่บริษทัฯ 
เช่าอาคารในบริเวณใกลเ้คียงกนัจากบุคคลภายนอก 

     คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
ที่บริษทัฯ เช่าอาคารจากนางดาวนภา เพชรอาํไพ เป็น
รายการที่เป็นประโยชน์สาํหรับบริษทัฯ  สาํหรับอตัราค่า
เช่ากเ็ป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัตลาด
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และราคาตลาดที่เช่าจาก
บุคคลภายนอก จึงถือวา่เป็นราคาที่เหมาะสมและยตุิธรรม 

  2. คํ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
 วงเงินสินเชื่อ 

 
 ยอดเงินกูท้ี่เบิกใช ้

 
5,587.70 

 
2,391.12 

 
769.70 

 
251.89 

 

นางดาวนภา เพชรอาํไพ ไดน้าํทรัพยส์ินและบญัชีเงินฝากเขา้
ค ํ้าประกนัและไดเ้ขา้ค ํ้าประกนัส่วนตวัสาํหรับเงินกูย้มืจาก
ธนาคารพาณิชย ์โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนั
เงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯ     
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนางดาวนภา เพชรอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการขอ
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อนาํมาใชเ้ป็นเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

  3. คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
- 
- 

 
1.89 
1.49 

นางดาวนภา เพชรอาํไพ ได้เขา้ค ํ้ าประกนัส่วนตวัสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนางดาวนภา เพชรอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํ
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 

  4. เจา้หนี้กรรมการจากการซื้อ 30.36 - เมื่อต้นปี 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อทรัพย์สินจากนางดาวนภา  
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
ทรัพยส์ิน เพชรอําไพ  รวมจํานวน  30.36 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

เครื่องใชส้าํนกังานและคอมพิวเตอร์ ลูกหนี้เงินกูย้มืพนกังาน 
รถยนต์ วสัดุสิ้นเปลือง รถจกัรยานยนต์ และทรัพยส์ินอื่นๆ 
โดยราคาของทรัพยส์ินดงักล่าวใชเ้กณฑใ์นการพิจารณา ดงันี้ 
- เครื่องใชส้าํนกังานและคอมพิวเตอร์ : ใชมู้ลค่าทางบญัชี  
- ลูกหนี้เงินกูย้ืมพนักงานและรถยึดลูกคา้โอนกฎหมาย : 
ใชมู้ลค่าหนี้คงเหลือ 

- รถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์: ใชร้าคาตลาด 
- ร ถ ยึ ด ร อ ก า ร ข า ย  : ใ ช้ ร า ค าป ร ะ มู ล ที่ ข า ย ให้
บุคคลภายนอก 

- วสัดุสิ้นเปลือง และทรัพยส์ินอื่นๆ ซึ่งเป็นทรัพยส์ินที่ยงั
ไม่ไดใ้ชง้าน : ใชร้าคาทุนที่ซื้อมา  

ทั้งนี้ บริษทัฯ ไดช้าํระค่าซื้อทรัพยส์ินดงักล่าวเมื่อวนัที่ 28 
มิถุนายน 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจําเป็นและมีความ
สมเหตุสมผล โดยราคาทรัพย์สินที่ซื้อจากนางดาวนภา 
เพชรอาํไพ ตามเกณฑข์า้งตน้มีความเหมาะสม 

  5. เงินกูย้มืระยะสั้น 
 ยอดยกมาตน้งวด 
 บวก กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 

 
47.00 
22.00 

 
- 
- 

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากนางดาวนภา 
เพชรอาํไพ จาํนวน 22 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
- จาํนวน 12 ล้านบาท ระหว่างวนัที่ 12-18 เม.ย. 2556 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
 หกั ชาํระคืนระหวา่งงวด 
 ยอดคงเหลือปลายงวด 
  

(69.00) 
- 

- 
- 

และ ไดช้าํระคืนเมื่อวนัที่ 19 เม.ย. 2556  
- จาํนวน 10 ลา้นบาท ระหว่างวนัที่ 2-3 ก.ค. 2556 และ
ได ้ชาํระคืนเมื่อวนัที่ 5 ก.ค. 2556  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
กู้ยืมเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความจําเป็นเร่งด่วนในการ
ดาํเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการปล่อย
สินเชื่อของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
สําหรับเงินกู้ยืมจาํนวนดงักล่าวให้แก่นางดาวนภา เพชร
อําไพ  เนื่ องจากบริษัทฯ  ได้ชําระคืน เงินกู้ยืมภายใน
ระยะเวลาที่สั้ นมากประมาณ 3-7 วนั  ทั้ งนี้ บริษทัฯ ไม่มี
นโยบายในการกู้ยืมเงินจากกรรมการเพื่อนํามาใช้ปล่อย
สินเชื่อของบริษทัฯ อีกในอนาคต 

นายสุรพงษ ์เพช็รอาํไพ  - ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผูจ้ดัการ 

- เป็นนอ้งชายของนายชูชาติ 
เพช็รอาํไพ 

 คํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อ 
 วงเงินตามสัญญา 
 ยอดคงเหลือ 

 
3.60 
3.52 

 
9.54 
8.08 

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอาํไพ ได้เขา้ค ํ้ าประกันส่วนตวัสําหรับ
สัญญาเช่าซื้อรถยนตท์ี่บริษทัฯ ทาํกบับริษทัลิสซิ่งโดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการคํ้าประกนัสัญญาเช่าซื้อดงักล่าวจาก
บริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
คํ้ าประกันของนายสุรพงษ์ เพ็ชรอาํไพ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความจาํเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการทาํ
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
นายวศิน เดชกิจวกิรม - เป็นนอ้งชายของนางดาวนภา 

เพชรอาํไพ 
- ถือหุน้ในบริษทัฯ จาํนวน 

65,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อย
ละ 3.07 ของจาํนวนหุน้ที่
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทัฯ ณ วนัที่ วนัที่  26 
พฤศจิกายน 2557 

 ค่าคอมมิชชัน่เอเยน่ต ์ 0.56 0.64 บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นเอเย่นต์ให้แก่นายวศิน เดชกิจ
วิกรม โดยพิจารณาจากจาํนวนสัญญาที่ปล่อยสินเชื่อในแต่
ละเดือนตามอตัราที่บริษทัฯ กาํหนด  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดงักล่าวเกิดขึ้นเพื่อการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั
ฯ โดยเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ 
สาํหรับอตัราค่าคอมมิชชัน่ที่จ่ายให้แก่นายวศินเป็นอตัราที่
เหมาะสมเนื่องจากเป็นอตัราเดียวกบัที่บริษทัฯ จ่ายให้แก่
เอเยน่ตร์ายอื่น ทั้งนี้ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการรับเอเยน่ต์
เพิ่มเติมในอนาคต 

ผูบ้ริหาร 
- นางสาวดวงแข สงนุย้ 
- นางสาววมิลรัตน์ หนูจุล 
- นายอาํนาจ เนียมสี 
- นายบญัญตัิ นิลศิริ 
- นายนิยม รอดนอ้ย 
- นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช 
- นายประดิษฐ์  ทองคาํ 
- นายสงกรานต ์ เอี่ยมกาย 

- นางสาวดวงแข สงนุ้ย ดาํรง
ตํ า แ ห น่ ง ผู ้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย
ตรวจสอบ 

- นางส าววิมล รัต น์  ห นู จุล 
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
กรรมการบริหาร  และรอง
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

- นายอําน าจ  เนี ยม สี  ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตอยธุยา 

 เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 
 ยอดยกมาตน้งวด 
 บวก กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 
 หกั ชาํระคืนระหวา่งงวด 
 ยอดคงเหลือปลายงวด 
 
 ดอกเบี้ยรับ 

 
0.09 
0.20 

(0.25) 
0.04 

 
0.005 

 
0.04 
0.38 

(0.20) 
0.22 

 
0.005 

ในปี 2556 และ 2557 บริษทัฯ ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูบ้ริหาร
จาํนวน 8 ท่าน โดยบริษทัฯ คิดอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่การ
ใหกู้ย้มืเงินแก่ผูบ้ริหารดงักล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสวสัดิ การที่บริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังาน
ทุกคน  โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่ผูบ้ริหารไดร้ับเป็น เงื่อนไข
เดียวกนักบัที่พนกังานทุกคนไดร้ับ 
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บุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2556 ปี 2557 
- นายบัญญั ติ  นิ ล ศิ ริ  ดําร ง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตสระบุรี 

- นายนิ ยม  รอดน้อย  ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตขอนแก่น 

- นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช ดาํรง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- นายประดิษฐ์  ทองคาํดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร 
และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตนครสวรรค ์

- นายสงกรานต ์ เอี่ยมกายดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริหาร  

และผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ
สาขา เขตสุรินทร์ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มติคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2558 เมืองวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการ

อิสระเขา้ร่วมประชุม ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การทาํรายการระหวา่งกนั เป็นความจาํเป็นในการประกอบธุรกิจทัว่ไป เง่ือนไข
ต่างๆ ของรายการระหวา่งกนัเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงกนั ซ่ึงมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั  
การทาํรายการระหว่างกนัจะเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นต่อการทาํรายการระหวา่งกนัวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต  
บริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ยอาจมีการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นไปตามลกัษณะการ

ทาํธุรกิจการคา้ทัว่ไปและจะมีการกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการคา้
ตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล และ/หรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

สาํหรับรายการระหวา่งกนัท่ีมิไดเ้ป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตบริษทัฯจะจดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทาํรายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ทาํ
รายการนั้นๆโดยจะดาํเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามท่ีระบุขา้งตน้ อยา่งไรก็
ตามรายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตคณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบัประกาศคาํสั่งหรือข้อกาํหนดของ
คณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตลอดจนการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
 13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ปี ช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ บริษัทผู้สอบบัญชี สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี 

2557 นางสาวรัตนา     จาละ 3734 บริษทั สํานักงาน 
อีวาย จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2556 นางสาวรัตนา     จาละ 3734 บริษทั สํานักงาน 
อีวาย จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2555 นางสาวรัตนา     จาละ 3734 บริษทั สํานักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จาํกดั 

ผู ้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไข  โดยมีความ เห็นว่า  งบการ เงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
  13.2.1 ตารางสรุปงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษัทฯ  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 705.31 8.04 87.73 1.46 47.51 0.99
เงินลงทุนชัว่คราว 500.00 5.70  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี 

5,763.11 65.68 4,666.13 77.60 3,911.11 81.73 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.03 0.01 3.89 0.06 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 15.68 0.18 11.02 0.18 10.97 0.23
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23.88 0.27 20.98 0.35 28.16 0.59
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 7,009.01 79.88 4,789.75 79.66 3,997.75 83.54
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
  ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ – สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

1,359.64 15.49 847.17 14.09 695.17 14.53 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.00 0.02 2.00 0.03 2.00 0.04
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 362.32 4.13 335.03 5.57 67.87 1.42
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15.63 0.18 25.17 0.42 9.62 0.20
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26.44 0.30 13.70 0.23 12.86 0.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,766.03 20.12 1,223.07 20.34 787.51 16.46
รวมสินทรัพย ์ 8,775.04 100.00 6,012.82 100.00 4,785.26 100.00
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   
หน้ีสินหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

500.09 5.70 230.34 3.83 530.26 11.08 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 102.38 1.17 92.53 1.54 119.94 2.51 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

2,610.22 29.74 3,055.22 50.81 905.60 18.92 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

- - - - 47.00 0.98 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ 
เช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

7.13 0.08 6.05 0.10 3.82 0.08 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 54.65 0.62 46.52 0.77 90.25 1.89 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16.29 0.19 12.35 0.21 8.46 0.18 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,290.76 37.50 3,443.01 57.26 1,705.33 35.64 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 356.65 4.06 

 
613.40 10.20 1,480.00 30.93 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน – 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

10.99 0.13 11.58 0.19 4.22 0.09 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16.32 0.19 13.90 0.23 15.46 0.32 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 383.96 4.38 638.88 10.63 1,499.68 31.34 
รวมหน้ีสิน 3,674.72 41.88 4,081.89 67.89 3,205.00 66.98 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ส่วนของผูถื้อหุน้   
ทุนเรือนหุน้   
  ทุนจดทะเบียน 2,120.00 1,575.00 1,260.00 
  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 2,120.00 24.16 1,575.00 26.19 1,260.00 26.33
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,379.84 27.12 - - - -
กาํไรสะสม  
  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 68.40 0.78 24.40 0.41 8.20 0.17
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  532.09 6.06 331.54 5.51 312.05 6.52
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,100.33 58.12 1,930.94 32.11 1,580.25 33.02
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 8,775.05 100.00 6,012.82 100.00 4,785.26 100.00

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได ้   
รายไดด้อกเบ้ียรับ – สินเช่ือทะเบียนรถ 1,562.30 84.23 1,299.42 84.19 1,057.81 85.57
รายไดด้อกเบ้ียรับ – สินเช่ือส่วนบุคคล 5.12 0.27 1.64 0.11 1.60 0.13
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 262.02 14.13 223.67 14.49 164.88 13.34
เงินปันผล 4.40 0.24 - - - -
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - 4.29 0.35
รายไดอ่ื้น 20.89 1.13 18.68 1.21 7.56 0.61
รวมรายได ้ 1,854.73 100.00 1,543.42 100.00 1,236.14 100.00
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 881.64 47.53 720.81 46.70 564.27 45.65
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 13.49 0.73 15.05 0.98 - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14.20 0.77 156.02 10.11 127.98 10.35
รวมค่าใชจ่้าย 909.33 49.03 891.89 57.79 692.25 56.00
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และภาษีเงินได ้

945.40 50.97 651.53 42.21 543.89 44.00 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 265.98 14.34 213.66 13.84 148.17 11.99
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 679.42 36.63 437.87 28.37 395.71 32.01
ภาษีเงินได ้ 134.86 7.27 88.19 5.71 91.21 7.38
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 544.56 29.36 349.68 22.66 304.51 24.63
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 679.42 437.87 395.71
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสด
ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 28.70 23.52 18.42
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14.20 156.02 127.98
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (0.80) 4.00 - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (0.62) (3.25) (2.99)
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2.42 2.13 2.14 
เงินปันผลรับ (4.40) - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1,567.42) (1,301.06) (1,059.40)
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (2.61) (1.19) (1.09)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 265.98 213.66 148.17
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

(585.13) (468.30) (371.06) 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)  
เงินลงทุนชัว่คราว (500.00) - - 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1,586.74) (1,013.30) (815.49)
ลูกหน้ีกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.86 (3.89) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (4.66) (0.05) (10.28)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2.10) 3.19 (28.00)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12.98) (1.02) (12.87)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6.27 (27.78) 51.10
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีถึง
กาํหนด 

- (3.68) - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.94 3.89 8.46 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,678.54) (1,510.94) (1,178.14)
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,533.12 1,252.50 1,043.04
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (117.19) (147.48) (49.45)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ดาํเนินงาน 

(1,262.61) (405.92) (184.56) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (53.07) (291.38) (53.92)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1.66 3.77 3.11 
เงินปันผลรับ 4.40 - - 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (47.01) (287.61) (50.81)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน 

271.55 (300.92) (239.09) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 3,727.50 3,516.40 2,600.00
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (4,429.02) (2,227.22) (1,800.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- 22.00 272.56 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- (69.00) (446.74) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.49 9.57 3.01 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 2,924.84 315.00 160.00
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (268.16) (218.08) (161.77)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (300.00) (314.00) (135.00)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหา
เงิน 

1,927.20 733.75 252.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) - สุทธิ 

617.58 40.22 17.60 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 87.73 47.51 29.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 705.31 87.73 47.51
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13.2.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ
สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 705.87 8.04 93.82 1.56 49.84 1.04
เงินลงทุนชัว่คราว 501.00 5.71 1.00 0.02 1.00 0.02
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี 

5,763.11 65.66 4,666.13 77.56 3,911.11 81.67 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 15.68 0.18 11.02 0.18 10.97 0.23
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24.03 0.28 21.02 0.35 28.21 0.59
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,009.69 79.87 4,793.00 79.67 4,001.13 83.55
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3.00 0.03 2.00 0.03 2.00 0.04
  ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ – สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

1,359.64 15.49 847.17 14.08 695.17 14.52 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 362.39 4.13 335.04 5.57 67.88 1.42
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15.64 0.18 25.18 0.42 9.62 0.20
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26.45 0.30 13.70 0.23 12.86 0.27
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,767.12 20.13 1,223.09 20.33 787.53 16.45
รวมสินทรัพย ์ 8,776.81 100.00 6,016.09 100.00 4,788.66 100.00
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   
หน้ีสินหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 

500.09 5.70 230.34 3.83 530.26 11.07 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 105.27 1.20 94.52 1.57 121.71 2.54
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

2,610.22 29.74 3,055.22 50.78 905.60 18.91 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

- - - - 47.00 0.98 

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและ 
เช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

7.13 0.08 6.05 0.10 3.82 0.08 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 54.86 0.63 46.74 0.78 90.83 1.90
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9.17 0.10 7.20 0.12 5.09 0.11
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,286.74 37.45 3,440.07 57.18 1,704.31 35.59
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

356.65 4.06 613.40 10.20 1,480.00 30.91 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน – 
สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

10.98 0.13 11.58 0.19 4.22 0.09 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 16.38 0.19 13.94 0.23 15.48 0.32
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 384.01 4.38 638.92 10.62 1,499.70 31.32
รวมหน้ีสิน 3,670.75 41.83 4,078.99 67.80 3,204.01 66.91

 

ส่วนของผูถื้อหุน้   
ทุนเรือนหุน้   
  ทุนจดทะเบียน 2,120.00  1,575.00 1,260.00 
  ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 2,120.00 24.15 1,575.00 26.18 1,260.00 26.31
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,379.84 27.12 - - - -
กาํไรสะสม  
  จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 68.40 0.78 24.40 0.41 8.20 0.17
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  537.82 6.12 337.69 5.61 316.45 6.61
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 5,106.06 58.17 1,937.09 32.20 1,584.65 33.09
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 8,776.81 100.00 6,016.09 100.00 4,788.66 100.00
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได ้   
รายไดด้อกเบ้ียรับ – สินเช่ือทะเบียนรถ 1,562.30 84.17 1,299.42 83.93 1,057.81 84.63
รายไดด้อกเบ้ียรับ – สินเช่ือส่วนบุคคล 5.12 0.28 1.64 0.11 1.60 0.13
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 279.32 15.05 238.19 15.38 178.61 14.29
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - - - - 4.29 0.34
รายไดอ่ื้น 9.34 0.50 8.99 0.58 7.64 0.61
รวมรายได ้ 1,856.08 100.00 1,548.25 100.00 1,249.94 100.00
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 882.56 47.55 723.22 46.71 573.10 45.85
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 13.49 0.73 15.05 0.97 - -
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14.20 0.76 156.02 10.08 127.98 10.24
รวมค่าใชจ่้าย 910.25 49.04 894.29 57.76 701.08 56.09
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทาง
การเงินและภาษีเงินได ้

945.83 50.96 653.96 42.24 548.86 43.91 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 265.98 14.33 213.66 13.80 148.17 11.85
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 679.85 36.63 440.30 28.44 400.68 32.06
ภาษีเงินได ้ 135.73 7.31 88.86 5.74 92.27 7.38
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 544.12 29.32 351.44 22.70 308.42 24.67
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  
กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 679.85 440.30 400.68 
รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสด
ไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 28.71 23.52 18.42 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 14.20 156.02 127.98 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (0.80) 4.00 - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (0.62) (3.25) (2.99) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2.44 2.15 2.04 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1,567.42) (1,301.06) (1,059.40)
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (2.68) (1.28) (1.16) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 265.98 213.66 148.17 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

(580.34) (465.95) (366.26) 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)  
เงินลงทุนชัว่คราว (500.00) - (1.00) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1,586.74) (1,013.30) (815.49)
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (4.66) (0.05) (10.28) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2.20) 3.19 (27.84) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (12.98) (1.02) (12.87) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7.17 (27.55) 52.45 
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีถึง
กาํหนด 

- (3.68) - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1.96 2.11 5.09 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,677.79) (1,506.25) (1,176.20)
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,533.20 1,252.60 1,043.08
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (118.08) (148.51) (49.91) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม
ดาํเนินงาน 

(1,262.67) (402.16) (183.02) 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (1) - - 
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (53.14) (291.38) (53.92) 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1.66 3.77 3.11 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (52.48) (287.61) (50.81) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน 

271.55 (300.92) (239.09) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 3,727.50 3,516.40 2,600.00
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (4,429.02) (2,227.22) (1,800.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- 22.00 272.56 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- (69.00) (446.74) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือเพ่ิมข้ึน 0.50 9.57 3.01 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 2,924.84 315.00 160.00 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (268.16) (218.08) (161.77)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (300.00) (314.00) (135.00)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหา
เงิน 

1,927.21 733.75 252.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) - สุทธิ 

612.06 43.98 19.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 93.82 49.84 30.71 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 705.88 93.82 49.84 
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 13.3 ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร  
อตัราดอกเบ้ียรับ (1)   (%) 24.81% 25.71% 24.90% 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย  (%) 5.98% (2) 6.23% 5.34%
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  (%) 18.83% 19.49% 19.57%
อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 29.32% 22.70% 24.67%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 15.45% 19.96% 21.75%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
อตัราส่วนรายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ (%) 17.60% 20.13% 20.82%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์  (%) 7.36% 6.51% 7.05%
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์  (เท่า) 0.25 0.29 0.29
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.72 2.11 2.02
อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มื  (เท่า) 2.05 1.41 1.55
อตัราการจ่ายเงินปันผล   (%) 50.65% 90.48% 90.46%
อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย ์  
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญต่อสินเช่ือรวม (%) 4.36% 5.52% 3.56%
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม   (%) 0.15% 0.07% 0.02%
อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายไดต่้อสินเช่ือ
รวม   (%) 

1.50% 2.14% 0.99% 

หมายเหตุ :  

(1) อตัราดอกเบ้ียรับ คาํนวณจากรายไดด้อกเบ้ียรับรวมค่าธรรมเนียมในการชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดชาํระ หารดว้ย
ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย 

(2)  คาํนวณโดยปรับผลกระทบจากการชาํระคืนเงินกูร้ะหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2557 
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14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
14.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
บริษทัฯ เร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจในการให้บริการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท์ั้งใหม่และมือสองทุกยี่ห้อ ผา่นผูจ้ดัจาํหน่ายทั้ง

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

ในปี 2554 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกนัวินาศภยั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริการ
เสริมแก่ลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริการท่ีสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ โดยมีสโลแกนวา่ “บริการใกลชิ้ด 
ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” จนทาํใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากลกูคา้มาใชบ้ริการสินเช่ือของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

14.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
14.2.1 รายได้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 1,249.94 ลา้นบาท ในปี 2555 และ จาํนวน 1,548.25 
ลา้นบาท ในปี 2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 23.87 สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี

รายไดร้วมจาํนวน 1,856.08 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงมีจาํนวน 307.83 ลา้นบาทคิดเป็นอตัรา
การเติบโตร้อยละ 19.88 รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบ้ียจากการให้สินเช่ือ รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายไดอ่ื้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายได้ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ียรับ - สินเช่ือทะเบียนรถ 1,057.81  84.63 1,299.42  83.93  1,562.30 84.17
รายไดด้อกเบ้ียรับ - สินเช่ือส่วนบุคคล 1.59  0.13 1.64  0.11  5.12 0.28
รวมรายไดด้อกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือ 1,059.40 84.76 1,301.06 84.04 1,567.42 84.45
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 164.88  13.19 223.67  14.44 262.02 14.12
รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั* 13.73 1.10 14.52 0.94 17.30 0.93
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 4.29  0.34 -  -  - -
รายไดอ่ื้น 7.64  0.61 8.99  0.58  9.34 0.50
รวมรายได้ 1,249.94 100.00 1,548.25 100.00  1,856.08 100.00
หมายเหตุ : รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการประกอบธุรกิจของ MTLI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  
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รายได้ดอกเบีย้จากการให้สินเช่ือ  
รายไดด้อกเบ้ียจากการให้สินเช่ือเป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84-85 ของ

รายไดร้วม บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียจากการให้สินเช่ือจาํนวน 1,059.40 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 1,301.06 ลา้นบาท ใน
ปี 2556 และจาํนวน 1,567.42 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 22.81และ 20.47 ตามลาํดบั รายไดด้อกเบ้ีย
จากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ สามารถแบ่งเป็น  

(1) รายไดด้อกเบ้ียจากการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถซ่ึงเป็นสินเช่ือหลกัท่ีบริษทัฯ ให้บริการแก่ลูกคา้ โดย
บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียจากการให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถจาํนวน 1,057.81 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 1,299.42 ลา้น
บาท ในปี 2556 และจาํนวน 1,562.30 ลา้นบาทในปี 2557 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 22.84 และ 20.23 ตามลาํดบั 

(2) รายไดด้อกเบ้ียจากการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล การใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลของบริษทัฯ นั้นเป็นการ
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้เก่าท่ีเคยใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียนรถกบับริษทัฯ และมีประวติัการชาํระท่ีดี แต่วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัลดลง 
ลูกคา้สามารถใชบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคลเพ่ือรับส่วนต่างจากวงเงินท่ีเคยไดรั้บดงักล่าว จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ มี
รายไดด้อกเบ้ียจากการใหบ้ริการสินเช่ือส่วนบุคคล เพียงจาํนวน 1.59 ลา้นบาทจาํนวน 1.64 ลา้นบาท และ 5.12 ลา้นบาท ใน
ปี 2555-2557 ตามลาํดบั 
 
สินเช่ือทะเบียนรถ 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 อตัราการเตบิโต ปี 

2556-2557 (%)
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือทะเบียนรถ (ลา้นบาท) 1,057.81 1,299.42 1,562.30 20.23 
ยอดการใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถ (ลา้นบาท) 8,244.38 9,823.84 12,412.42 26.35 
ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถ (ลา้นบาท) 4,771.32 5,825.83 7,413.41 27.25 
จาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือ 656,894 713,678 834,994 17.00 

 
สินเช่ือส่วนบุคคล 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 อตัราการเตบิโต ปี 

2556-2557 (%)

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือส่วนบุคคล (ลา้นบาท) 1.59 1.64 5.12 212.20 
ยอดการใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคล  (ลา้นบาท) 10.84 16.61 58.57 252.62 
ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคล (ลา้นบาท) 5.10 9.60 34.32 257.50 
จาํนวนสัญญาท่ีใหสิ้นเช่ือ 2,751 4,112 13,864 237.16 

 
สาเหตุหลกัท่ีทาํใหร้ายไดด้อกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือเติบโตมาโดยตลอดนั้นเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ขยายธุรกิจโดย

การเปิดสาขาเพ่ิมข้ึนจาก 387 สาขา ในปี 2555 เป็น 506 สาขา ในปี 2557 ส่งผลทาํใหย้อดการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้เพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยในส่วนของสินเช่ือทะเบียนรถนั้น ยอดการใหสิ้นเช่ือเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 8,244.38 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 
9,823.84 ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 12,412.42 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 19.16 และ 26.35 
ตามลาํดบัโดยมีจาํนวนสัญญา 656,894 สัญญา ในปี 2555 จาํนวน 713,678 สัญญา ในปี 2556 และจาํนวน 834,994 สัญญา 
ในปี 2557สําหรับสินเช่ือส่วนบุคคลนั้น ในปี 2555-2557 ยอดการให้สินเช่ือส่วนบุคคล จาํนวน 10.84 ลา้นบาท ในปี 2555 
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จาํนวน 16.61 ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 58.57 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยมีจาํนวนสัญญา 2,751 สัญญา ในปี 2555 
จาํนวน 4,112 สัญญา ในปี 2556 และจาํนวน 13,864 สัญญา ในปี 2557 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการจาํนวน 178.61 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 238.19 

ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 279.32 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 ร้อยละ 15.38 และร้อยละ 15.05 
ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการดงักล่าว ประกอบดว้ย รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของ
บริษทัฯ และรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของ MTLI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

ในปี 2555-2557 บริษทัฯ มีรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ จาํนวน 164.88 ลา้นบาท จาํนวน 223.67 ลา้นบาท 
และจาํนวน 262.02 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 35.66 และร้อยละ 17.14 ตามลาํดบั รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บริการของบริษทัฯ ดงักล่าว ประกอบดว้ย ค่าปรับและค่าทวงถาม ซ่ึงบริษทัฯ จะจดัเกบ็จากลกูคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือทะเบียน
รถท่ีผิดนดัชาํระหน้ีในอตัราร้อยละ 3-9 ของยอดลูกหน้ีคงคา้ง ข้ึนอยูก่บัประเภทหลกัประกนัและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ และ
ค่าติดตามทวงถามสาํหรับสินเช่ือส่วนบุคคลโดยคิดอตัราคงท่ีต่อจาํนวนคร้ังท่ีทวงถาม ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบั
การเติบโตของรายไดด้อกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือ  

ในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการของ MTLI นั้น เน่ืองจาก MTLI ประกอบธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนั
วินาศภยั จึงมีรายไดค้่านายหน้าจากการขายประกนัจาํนวน 13.73 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 14.52 ลา้นบาท ในปี 2556 
และจาํนวน 17.30 ลา้นบาท ในปี 2557 การขายประกนัของ MTLI จะเป็นการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการกบับริษทัฯ 
โดยจะดาํเนินการผา่นสาขาและศูนยบ์ริการของบริษทัฯ เท่านั้น ดงันั้น การเติบโตของรายไดค้่านายหนา้จากการขายประกนั
ของ MTLI จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบักบัการเติบโตของยอดการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัฯ  

14.2.2 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 573.10 67.48 723.22 65.28 882.56 75.03 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย -  -  15.05 1.36 13.49 1.15 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 127.98 15.07 156.02 14.08 14.20 1.21 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 148.17 17.45 213.66 19.28 265.98 22.61 
รวมค่าใช้จ่าย 849.25 100.00 1,107.95 100.00  1,176.23 100.00 

ร้อยละต่อรายไดร้วม   67.94   71.56  63.37 

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทั้งส้ินจาํนวน 849.25 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 1,107.95 

ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 1,176.23 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.94 ร้อยละ 71.56 ร้อยละ 63.37 
ของรายไดร้วม ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดงักล่าวประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร ขาดทุนจากการขาย
ทรัพยสิ์นรอการขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าใชจ่้ายทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีสัดส่วนคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 65-75ของค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2555-2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
จาํนวน 573.10 ลา้นบาท และจาํนวน 723.22 ลา้นบาท และจาํนวน 882.56 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.85 และ 
ร้อยละ 46.71 และร้อยละ 47.55 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง 
โบนสั ค่าคอมมิชชัน่พนกังาน และค่าสวสัดิการอ่ืนๆ ของพนกังาน เป็นตน้ คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 56-58 ของค่าใชจ่้ายใน
การบริการและบริหารรวม โดยบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน จาํนวน 321.16 ลา้นบาท ในปี 2555 
จาํนวน 412.61 ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 514.13  ลา้นบาท ในปี 2557 จะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี จากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายเปิดสาขาเพ่ือให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ
ประเทศให้มากยิ่งข้ึน จึงทาํให้จาํนวนพนักงานของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 1,178 คน ณ ส้ินปี 2555 เป็น 1,393 คน ณ ส้ินปี 
2556 และ 1,715 คน ณ ส้ินปี 2557 เพ่ือรองรับการขยายสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว  

รองลงมาเป็นค่าเช่าและสิทธิการเช่าอาคาร ซ่ึงมีสัดส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-11ของค่าใช้จ่ายในการ
บริการและบริหารรวม โดยกลุ่มบริษทัฯ มีค่าเช่าและค่าสิทธิการเช่าอาคารจาํนวน 64.51 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 79.15 
ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 97.12 ลา้นบาท ในปี 2557 การท่ีค่าเช่าของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนทุกปีเป็นผลจากการเปิด
สาขาเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะทาํสัญญาเช่าอาคารสําหรับใช้เป็น
สาํนกังานสาขากบับุคคลภายนอกและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยทัว่ไปสัญญาเช่ามีอาย ุ3 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 3 
ปี นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายหลกัทั้งสองรายการดงักล่าวแลว้ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าเส่ือมราคา  
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 
จากการท่ีเม่ือเดือนมิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ในการปล่อยสินเช่ือแก่ลูกคา้ให้เขม้งวดมาก

ยิง่ข้ึน ส่งผลทาํให้จาํนวนรถยึดเพ่ิมข้ึนจาก 4,501 คนั ในปี 2555 เป็น 8,519 คนั ในปี 2556 และในปี 2557 บริษทัฯ มีรถยึด
จาํนวน 12,883 คนั เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจาํนวน 4,364 คนั การท่ีมีจาํนวนรถยึดเพ่ิมข้ึนในการประมูลขาย
ทอดตลาดของศูนยป์ระมูลแต่ละคร้ังนั้น จะมีผลทาํให้ราคารถท่ีประมูลไดแ้ต่ละคนัมีราคาลดลงเน่ืองจากมีปริมาณรถท่ีนาํ
ออกประมูลจาํนวนมากทาํให้การแข่งขนัดา้นราคาลดลง จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้บริษทัฯ มีขาดทุนจากทรัพยสิ์นรอการ
ขายซ่ึงเกิดจากการประมูลขายรถท่ียึดมาจากลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวด จาํนวน 15.05 ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 13.49 
ลา้นบาท ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.36 และร้อยละ 1.15 ของค่าใชจ่้ายรวม ตามลาํดบั โดยในปี 2556 บริษทัฯ มีขาดทุน
จากการขายรถยึดเฉล่ีย 1,767 บาทต่อคนั และในปี 2557 บริษทัฯ มีขาดทุนจากการขายรถยึดเฉล่ียลดลงมาอยูท่ี่ 1,085 บาท
ต่อคนั แสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ สามารถปรับปรุงกระบวนการขายรถยดึให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยบริษทัฯ ไดมี้การเปิด
ศูนยป์ระมูลรถเพ่ิมข้ึน 2 แห่ง ประกอบดว้ย ศูนยป์ระมูลชลบุรี และศูนยป์ระมูลขอนแก่น ท่ีเร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ และเดือนมีนาคม 2557 ตามลาํดบั รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้เอเยน่ต์เขา้ร่วมประมูลเพ่ิมข้ึน จนปัจจุบนัมี
เอเยน่ตเ์ขา้ร่วมประมูลประมาณ 496 ราย จากเดิมอยูท่ี่ประมาณ 200 ราย   

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษทัฯ มีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 127.98 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 156.02 ลา้นบาท ในปี 2556 

และจาํนวน 14.20 ลา้นบาท ในปี 2557 สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัในปี 2555 และปี 
2556 เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้มา บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีเก่ียวกบัอตัราการตั้งค่า
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เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหน้ี ประสบการณ์
และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต รวมทั้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษทัฯ 
มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั ในอตัราร้อยละ 1 
และลูกหน้ีคา้งชาํระ 31-90 วนั ในอตัราร้อยละ 2 จากเดิมท่ีบริษทัฯ ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีกลุ่ม
ดงักล่าว ทั้งน้ี อตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัฯ เป็นไปตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัยึดหลกัความระมดัระวงั (Conservative) ในการดาํเนินธุรกิจ จึงไดพิ้จารณาการตั้งสํารอง

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยประเมินจากประสบการณ์ขอ้มูล
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัฯ จากการเปล่ียนนโยบายการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าว ทาํใหใ้นปี 2555 
บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระของลูกหน้ีจาํนวน 100.14 ลา้นบาท และสาํรองส่วนเกินเผื่อ
หน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ไดจ้าํนวน 70 ลา้นบาท และในปี 2556 บริษทัฯ มีการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญตามระยะเวลาคา้งชาํระ
ของลูกหน้ีจาํนวน 179.52 ลา้นบาท และสาํรองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ไดจ้าํนวน 142.60 ลา้นบาท การตั้งสาํรอง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ไดด้งักล่าวช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งของอตัราส่วนการตั้งสํารองค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้โดยในปี 2555 และปี 2556 อตัราส่วนการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 358.71 และร้อยละ 258.14 ตามลาํดบั  

สําหรับปี 2557 บริษทัฯ มีการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนจาํนวน 14.20 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน จาํนวน 
141.82 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯสามารถบริหารลูกหน้ีไดดี้ข้ึนส่งผลทาํใหร้ะยะเวลาคา้งชาํระของลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือหลงั
หกัรายไดท้างการเงินรอรับรู้ปรับตวัดีข้ึน กล่าวคือ สัดส่วนลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 87.05 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 89.57 ในปี 2557 ในขณะเดียวกนัสัดส่วนลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ 31-90 วนั ลดลง
จากร้อยละ 10.96 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 9.06 ในปี 2557 และสัดส่วนลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั ลดลงจากร้อยละ 1.99 
ในปี 2556 เป็นร้อยละ 1.37 ในปี 2557 รวมทั้งบริษทัฯ ไม่มีการตั้งสํารองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนใน
ระหวา่งงวด 

ในปี 2555-2557 บริษทัฯ มีการตดัหน้ีสูญจาํนวน 1.07 ลา้นบาท จาํนวน 4.03 ลา้นบาท และ 11.34 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.15 ตามลาํดบั ของลูกหน้ีคงเหลือหลงัหกัรายไดท้างการเงิน
รอรับรู้  

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2555-2557 จาํนวน 148.17 ลา้นบาท จาํนวน 213.66 ลา้นบาท 

และจาํนวน 265.98 ลา้นบาท ตามลาํดับคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 44.20และ 24.49 ตามลาํดับซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินดงักล่าวเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจาํนวน 2,970.90 ลา้นบาท ในปี 2555 

อายหุน้ีคา้งชาํระ อตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2555 เป็นตน้ไป

ลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 1% 
ลกูหน้ีคา้งชาํระ 31-90 วนั 2% 
ลกูหน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 100% 
ลกูหน้ีโอนกฎหมาย 100% 
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เป็นจาํนวน 3,916.59 ลา้นบาท ในปี 2556 และเป็นจาํนวน 3,485.08 ในปี 2557 เพ่ือรองรับการขยายสินเช่ือของบริษทัฯ โดย
ค่าใชจ่้ายทางการเงินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือ ดอกเบ้ียจ่ายธนาคาร ซ่ึงมีจาํนวน 128.91 ลา้นบาท ในปี 2555 จาํนวน 188.97 
ลา้นบาท ในปี 2556 และจาํนวน 236.88 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 87-89 ของค่าใชจ่้ายทางการเงินรวม  

สาํหรับปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 52.32 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.49 เป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ ขยายการใหสิ้นเช่ืออยา่งต่อเน่ืองจึงมีการใชแ้หล่ง
เงินทุนจากเงินกูย้มืจากธนาคารเพ่ิมมากข้ึน 

14.2.3 ความสามารถในการทํากาํไร 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
อตัราดอกเบ้ียรับ* (ร้อยละ) 24.90 25.71 24.81 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (ร้อยละ) 5.34 6.23 5.98 ** 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 19.57 19.49 18.83 

*อตัราดอกเบ้ียรับ คาํนวณจากรายไดด้อกเบ้ียรับรวมค่าธรรมเนียมในการชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดชาํระหารดว้ยลูกหน้ี
เงินใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย 
**คาํนวณโดยปรับผลกระทบจากการชาํระคืนเงินกูร้ะหวา่งเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียรับ(อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม)ของบริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 24.90 ร้อยละ 25.71 และร้อยละ 
24.81 ในปี 2555-2557 ตามลาํดบั โดยอตัราดอกเบ้ียไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสําคญัเน่ืองจากบริษทัยงัคงอตัรา
ดอกเบ้ียเท่าเดิมตามประเภทสินเช่ือแต่ละชนิด ในส่วนของอตัราดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัฯ นั้นอยูท่ี่ร้อยละ 5.34 ในปี 2555 
ร้อยละ 6.23 ในปี 2556 และร้อยละ 5.98 ในปี 2557 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 19.57 ในปี 2555 ร้อย
ละ 19.49 ในปี 2556 และร้อยละ 18.83 ในปี 2557 

กาํไรสุทธิ 
จากผลการดาํเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ ส่งผลทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 308.42 ลา้นบาท ในปี 2555 

และจาํนวน 351.44 ลา้นบาท ในปี 2556 คิดเป็นอตัรากาํไรร้อยละ 24.67 ในปี 2555 และร้อยละ 22.70 ในปี 2556 ตามลาํดบั 
สาํหรับปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 544.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 29.32 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากอตัรา
กาํไรสุทธิช่วงท่ีผ่านมา เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเติม (General Reserve) เพ่ิมข้ึน
จากสํารองตามอายุลูกหน้ีตั้ งแต่ปี 2555 โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ตั้ งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในส่วนดังกล่าวไว้
เพียงพอแลว้ จึงทาํใหใ้นปี 2557 บริษทัฯ ไม่ตอ้งตั้งสาํรองดงักล่าวเพ่ิม และส่งผลทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2557 

ทั้งน้ี การท่ีกลุ่มบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญให้สะทอ้นคุณภาพ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแทจ้ริง รวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทาํใหมี้การทยอยตั้งสาํรองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจ
เรียกเก็บไม่ไดเ้ป็นจาํนวน 142.60 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2555-2557 จากเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลทาํให้กาํไรสุทธิของกลุ่ม
บริษทัฯ เติบโตในสัดส่วนดงักล่าวขา้งตน้ 

14.3 ฐานะทางการเงิน 
14.3.1  สินทรัพย์ 
ณ ส้ินปี 2555- 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 4,788.66 ลา้นบาท จาํนวน 6,016.09 ลา้น

บาท และจาํนวน 8,776.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทัฯ คือ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงมีจาํนวน 
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4,606.28 ลา้นบาท จาํนวน 5,513.30 ลา้นบาท และจาํนวน 7,122.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.19 ร้อย
ละ 91.64 และร้อยละ 81.15 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 4,001.13 ลา้นบาท จาํนวน 4,793.00 ลา้นบาท และ
จาํนวน 7,009.69 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555-2557 ตามลาํดบั โดยสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีจาํนวน 3,911.11 ลา้นบาท จาํนวน 4,666.13 ลา้นบาท และจาํนวน 5,763.11 ลา้นบาท ณ 
ส้ินปี 2555-2557 ตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.75 ร้อยละ 97.35 และร้อยละ 82.22 ของสินทรัพยห์มุนเวียนรวม 
ตามลาํดบั 

ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวมจาํนวน 787.53 
ลา้นบาท จาํนวน 1,223.09 ลา้นบาท และจาํนวน 1,767.12 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555-2557 ตามลาํดับ โดยสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมี จาํนวน 695.17 ลา้น
บาท จาํนวน 847.17 ลา้นบาท และจาํนวน 1,359.64 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2554-2557 ตามลาํดบั และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
88.27 ร้อยละ 69.26 และร้อยละ 76.94 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม ตามลาํดบั รองลงมาเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ ซ่ึงมีจาํนวน 67.88 ลา้นบาท จาํนวน 335.04 ลา้นบาท และจาํนวน 362.39 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.62 ร้อยละ 
27.39 และร้อยละ 20.51 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม ตามลาํดบั  

ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ 
ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจาํนวน 4,606.28 ลา้นบาท จาํนวน 5,513.31 ลา้นบาท และ

จาํนวน 7,122.75 ล้านบาท ตามลาํดับ แบ่งเป็นลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีจาํนวน 
3,911.11 ลา้นบาท จาํนวน 4,666.13 ลา้นบาท และจาํนวน 5,763.11 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.91 ร้อยละ 84.63 
และร้อยละ 80.91 ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือรวม ตามลาํดบั และลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนสุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี ซ่ึงมีจาํนวน 695.17 ลา้นบาท จาํนวน 847.17 ลา้นบาท และจาํนวน 1,359.64 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.09 ร้อยละ 15.37 และร้อยละ 19.09 ของลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวม ตามลาํดบั 

 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,911.11  84.91 4,666.13  84.63 5,763.10 80.91 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี 695.17  15.09 847.17  15.37 1,359.64 19.09 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 4,606.28  100.00 5,513.30  100.00 7,122.74 100.00 

 
โครงสร้างลูกหนีจ้ําแนกตามหลกัประกนั 

ประเภทหลกัประกนั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต ์ 4,360.92 91.30 5,082.73 87.10 5,902.89 79.26 
รถยนต ์ 338.33 7.08 609.04 10.44 1,310.22 17.59 
รถเพื่อการเกษตร 72.08 1.51 134.05 2.30 200.30 2.69 
ส่วนบุคคล 5.10 0.11 9.60 0.16 34.32 0.46 

รวม 4,776.42 100.00 5,835.43 100.00 7,447.73 100.00 
* ตวัเลขในตารางแสดงยอดลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือหลงัหกัรายไดท้างการเงินรอรับรู้ (ก่อนหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 
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จะเห็นไดว้า่ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีคิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 80-85 ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือรวม เน่ืองจากระยะเวลาการให้สินเช่ือทุกประเภทโดยเฉล่ียของ
บริษทัฯ อยูร่ะหว่าง 7-20 งวด สําหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภทสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงเป็นสินเช่ือหลกัคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79-91 ของยอดลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือหลงัหกัรายไดท้างการเงินรอรับรู้รวม มีระยะเวลาใหสิ้นเช่ือ
เฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 13 งวด รองลงมาเป็นสินเช่ือทะเบียนรถยนตคิ์ดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7-17 ของยอดลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือหลงัหักรายไดท้างการเงินรอรับรู้รวม มีระยะเวลาการให้สินเช่ือเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 20-21 งวด และสําหรับสินเช่ือ
ทะเบียนรถเพ่ือการเกษตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1-2 ของยอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหลงัหักรายไดท้างการเงินรอ
รับรู้รวม มีระยะเวลาการให้สินเช่ือเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 8 งวด ในขณะท่ีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภทสินเช่ือส่วนบุคคล คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10-0.40 ของลูกหน้ีคงเหลือหลงัหักรายไดท้างการเงินรอตดับญัชีรวม มีระยะเวลาการให้สินเช่ือเฉล่ีย
อยูท่ี่ประมาณ 12 งวด  

คุณภาพลูกหนี ้

ยอดลูกหนีห้ลงัหักรายได้ 
ทางการเงินรอรับรู้ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,521.23  73.72 4,146.82  71.06  5,559.82  74.65 
คา้งชาํระ 1-30 วนั 761.89  15.95 932.95  15.99  1,110.88  14.92 
คา้งชาํระ 31-90 วนั 444.89  9.31 639.73  10.96     674.85  9.06 
คา้งชาํระ 91-180 วนั 17.50  0.37 41.31  0.71      22.44  0.30 
คา้งชาํระ 181-365 วนั 9.14  0.19 38.13  0.65      22.56  0.30 
คา้งชาํระมากวา่ 365 วนั 2.77  0.06 7.56  0.13      18.83  0.25 
ลกูหน้ีโอนฝ่ายกฏหมาย 19.00  0.40 28.93  0.50      38.35 0.52 
รวม 4,776.42  100.00 5,835.43  100.00  7,447.73  100.00 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (170.14) (3.56) (322.12) (5.52) (324.99) (4.36) 
ลูกหนีเ้งนิให้สินเช่ือ - สุทธิ 4,606.28 96.44 5,513.31 94.48 7,122.74 95.64 

 
เม่ือพิจารณายอดลูกหน้ีคงเหลือตามระยะเวลาคา้งชาํระ พบวา่ลูกหน้ีของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีไม่ถึง

กาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั คิดเป็นร้อยละ 89.67 ในปี 2555 ร้อยละ 87.05 ในปี 2556 และร้อยละ 89.57 ในปี 
2557 และเป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ 31-90 วนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.31 ร้อยละ 10.96 และร้อยละ 9.06 ตามลาํดบั ในขณะท่ี
ลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 90 วนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.02 ร้อยละ 1.99 และร้อยละ 1.37 ตามลาํดบั จากตวัเลขดงักล่าว
แสดงให้เห็นวา่ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและลูกหน้ีท่ี
คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั มีสัดส่วนท่ีสูงถึงประมาณร้อยละ 87-89 ของยอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหลงัหักรายไดท้างการเงินรอ
รับรู้รวม ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายวดัผลพนักงานสินเช่ือรอบดา้น ทาํให้การปล่อยสินเช่ือเป็นไปอย่าง
เขม้งวด รวมถึงมีระบบการควบคุมและติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

หากพิจารณาความเพียงพอของการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญจะพบวา่ ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีการตั้งสํารอง
หน้ีสงสัยจะสูญแลว้จาํนวน 322.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 5.52 ของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือรวมก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก ณ ส้ินปี 2555 ท่ีมีจาํนวน 170.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.56  ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหัก
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการตดัหน้ีสูญเพียงจาํนวน 1.07 ลา้นบาท ในปี 2555 และจาํนวน 4.03 ลา้นบาท 
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ในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.07 ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามลาํดบั 
สําหรับปี 2557 บริษทัฯ มีการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญแลว้จาํนวน 324.99 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 4.36 ของลูกหน้ี
เงินให้สินเช่ือรวมก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีระยะเวลาคา้งชาํระของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือก่อนหัก
รายไดท้างการเงินรอรับรู้ปรับตวัดีข้ึนตามรายละเอียดท่ีอธิบายในหวัขอ้หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 67.88 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2555จาํนวน 335.04 

ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 และจาํนวน 362.39 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 1.42  
ร้อยละ 5.57 และร้อยละ 4.13 ตามลาํดบั สาเหตุท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรในสัดส่วนท่ีนอ้ย เน่ืองจากสาํนกังานสาขาท่ีใช้
ในการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกคา้นั้นส่วนใหญ่บริษทัฯ ใชว้ิธีเช่าเป็นหลกั ทาํให้ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นอุปกรณ์
สาํนกังาน คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานเท่านั้น อยา่งไรกต็าม ในปี 2556 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือท่ีดิน
เปล่ามูลค่า 250 ลา้นบาท เพ่ือเตรียมไวส้าํหรับสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่ เน่ืองจากสาํนกังานใหญ่ในปัจจุบนัเร่ิมมีพ้ืนท่ี
ไม่เพียงพอกบัการขยายธุรกิจของบริษทัฯ จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิของกลุ่มบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัสาํคญัในปี 2556 
 14.3.2 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (183.02) (402.16) (1,262.67) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน  (50.81)  (287.61) (52.48) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 252.97 733.75 1,927.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 19.13 43.98 612.06 

ในปี 2555 บริษทัฯ มีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 815.49 ลา้นบาท และมีเงินสดรับดอกเบ้ียจาํนวน
1,043.08 ลา้นบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงานจาํนวน 183.02 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่ม
บริษทัฯ ยงัมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 50.81 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซ้ือยานพาหนะและ
อุปกรณ์ ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 252.97 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินสด
จากเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 2,600 ลา้นบาท และเงินสดจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 272.56 ลา้น
บาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 160 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีการชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว
จาํนวน 1,800 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 446.74 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 135 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ในปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ
บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 19.13 ลา้นบาท 

ในปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 402.16 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจาํนวน 1,013.30 ลา้นบาท ประกอบกบับริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินในบริเวณใกลเ้คียงกบั
สํานักงานใหญ่ราคา 250 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมีการลงทุนซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์อ่ืนๆ ทาํให้กลุ่ม 
บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 287.61 ลา้นบาท สาํหรับกิจกรรมจดัหาเงินนั้น บริษทัฯ มีเงินสด
รับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 3,516.40 ลา้นบาท และไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุนจาํนวน 315 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ 
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,227.22 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 314 ลา้นบาท ส่งผลทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีเงิน
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สดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 733.75 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 43.98 ลา้นบาท 

ในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 1,262.67 ลา้นบาท จาก
การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,586.74 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ มีการซ้ือ
ยานพาหนะและอุปกรณ์เพ่ิมเติมจาํนวน 53.14 ลา้นบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน
จาํนวน 52.48 ลา้นบาท สาํหรับกิจกรรมจดัหาเงิน บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
โดยทัว่ไปจาํนวน 2,997.50 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 3,727.50 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการชาํระ
คืนเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 4,429.02 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ียจาํนวน 268.16 ลา้นบาท ทาํให้กลุ่มบริษทัฯ มีกระแสเงินสด
สุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,927.21 ลา้นบาท จากสาเหตุดงักล่าวทาํให้ปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 612.06 ลา้นบาท 

14.3.3 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
 ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดหน้ีสินทางการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วน
หน้ีสินทางการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

แหล่งเงนิทุน 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์             
  เงินกูย้มืระยะสั้น 531.26 11.64 230.34 3.93 501.89 5.84 

  เงินกูย้มืระยะยาว 2,400.00 52.60 3,689.18 62.99 2,987.66 34.76 

รวมเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์ 2,931.26 64.24 3,919.52 66.92 3,489.55 40.60 

เงินกูย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 47.00 1.03 - - - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,584.65 34.73 1,937.09 33.08 5,106.05 59.40 
รวมแหล่งเงนิทุน 4,562.91 100.00 5,856.61 100.00 8,596.10 100.00 

แหล่งเงินทุนหลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจากเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยคิ์ดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40-67 
ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด โดยเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกูอ้ยู่
ระหวา่ง 15-24 เดือน รองลงมาเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33-59 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด โดย
แหล่งเงินทุนหลกัจากทั้งสองแหล่งดงักล่าวถือเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเงินใหสิ้นเช่ือส่วนใหญ่ของบริษทั
ฯ ซ่ึงมีระยะเวลาการให้สินเช่ืออยู่ท่ีประมาณ 13 งวด จึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการใหสิ้นเช่ือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
 หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 3,204.01 ลา้นบาท จาํนวน 4,078.99ลา้นบาท 
และจาํนวน 3,670.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย ์
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมดงักล่าวเป็นการเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตวัของสินเช่ือเช่ือของบริษทัฯ   

ณ ส้ินปี 2555-2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้มืเท่ากบั 1.55 เท่า 1.41 เท่า และ 2.04 
เท่า ตามลาํดบั 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
จากการท่ีบริษทัฯ มีการขยายการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ

การขยายธุรกิจของบริษทัฯ ดงักล่าวมาโดยตลอด เป็นผลทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง  

ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจาํนวน 160 ลา้นบาท ทาํให้ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัฯ 
เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 1,100 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,260 ลา้นบาท และกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํงวดจาํนวน 308.42 ลา้น
บาท โดยบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 135 ลา้นบาท ทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2555 มีจาํนวน 
1,584.65 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,937.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 
จาํนวน 352.44 ลา้นบาท  เป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีการเพ่ิมทุนจาํนวน 315 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 1,260 ลา้น
บาท เป็น 1,575 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 314 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 5,106.05 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2556 
จาํนวน 3,168.96 ลา้นบาท  เป็นผลจากการท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ใน
ระหว่างวนัท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2557 บริษทัยงัมีการเพ่ิมทุนจาํนวน 545 ลา้นบาท โดยไดเ้สนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 545 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,997.50 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 300 ลา้นบาท  

 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นร้อยละ 21.75 ในปี 2555 ร้อยละ 19.96 ในปี 2556 และ

ร้อยละ 15.45 ในปี 2557 เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัฯ มี
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 279 ลา้นบาท จาํนวน 318 ลา้นบาท และจาํนวน 300 ลา้นบาท ในปี 2555-2557 
ตามลาํดบั 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 2.02 เท่า ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 2.11 เท่า ณ 

ส้ินปี 2556 และเท่ากบั 0.72 เท่า ณ ส้ินปี 2557 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสร้างเงินทุนท่ีแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัฯ และสามารถ
รองรับการขยายสินเช่ือของบริษทัฯ ไดอี้กในอนาคต 
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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 15 มกราคม 2558 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 เพช็รอาํไพ - 

2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  - นางดาวนภา เพชรอาํไพ - 
 
ผู้รับมอบอาํนาจ 

ช่ือ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นางดาวนภา เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ - นางดาวนภา เพชรอาํไพ - 

2. นายสุรัตน ์ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  - นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช - 
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1.   รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ 
 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา 

ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

พลเรอืเอกอภชิาต ิเพง็ศรทีอง  
ประธานกรรมการ 
และกรรมการอสิระ 
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

64 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร,์ 
โรงเรยีนนายเรอื 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่82/2010 

 

- - 2555 - ปจัจุบนั 

2553 - ปจัจุบนั 

 

 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
 

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. เอส แอนด ์เจ อนิเตอรแ์นชัน่แนล 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

ผลติเครือ่งสาํอาง 
 

นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ 

กรรมการและ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

61 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั
นเรศวร 
 

ปรญิญาโท การเงนิ, Oklahoma City 

University, USA 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่SET/2012 

 

50.32 คูส่มรสของ 
นางดาวนภา 
เพชรอาํไพ 

2555 - ปจัจุบนั 

 

2554 - ปจัจุบนั 

 

2535 - 2554 

 

กรรมการและ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
 

กรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 

โบรกเกอร ์
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

นายหน้าประกนัภยั 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นางดาวนภา เพชรอาํไพ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

60 ปรญิญาโท การเงนิ, Oklahoma City 

University, USA 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่SET/2012 

38.89 คูส่มรสของ 
นายชชูาต ิ

เพช็รอาํไพ 

2555 - ปจัจุบนั 

 

2554 - ปจัจุบนั 

 

2535 - 2554 

 

กรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

กรรมการและ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 

โบรกเกอร ์
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

นายหน้าประกนัภยั 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 
 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายโยธนิ อนาวลิ 

กรรมการและกรรมการอสิระ 
(กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัฯ) 

64 ปรญิญาเอก Electrical Engineering 

University of Cincinnati, USA 

 

ปรญิญาโท Electrical Engineering, 

George Washington University, USA 

 

ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (ปรอ.รุน่ 6) 

 

หลกัสตูร Directors Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่101/2008  

 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่60/2006  

 

หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP) รุน่ที ่24/2008 

 

หลกัสตูร Charter Director Class (CDC) 

รุน่ที ่3/2008 

 

หลกัสตูร Financial Statements 

Demystified for Directors (FDD) รุน่ที ่
1/2009 

 

หลกัสตูร Role of The Compensation 

Committee (RCC) รุน่ที ่7/2008 

 

- 

 

- 2555 - ปจัจุบนั 

2554 - ปจัจุบนั 

 

 

2548 - ปจัจุบนั 

 

 

2545 - ปจัจุบนั 

2541 - ปจัจุบนั 

 

2541 - ปจัจุบนั 

 

2534 - ปจัจุบนั 

2534 - ปจัจุบนั 

 

กรรมการ 
กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
จรยิธรรม 

กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และคา่ตอบแทน 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั 

 

 

บมจ. จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

 

 

บจ. ป๊อป เนทเวอรค์ 

บจ. ปีเตอรแ์อนดจ์นินี่ 

 

บจ. เฟ็ดเดอรคิ เวอลดเ์ซลส ์

 

บจ. เดอะวนิเทจคลบั 

บจ. แฟรเ์วยเ์อสเตท 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

คา้ปลกี 

 

 

สือ่สาร โทรคมนาคม 

 

 

พาณิชยอ์เิลคทรอนิคส ์

จาํหน่ายเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 

และอสงัหารมิทรพัย ์

จาํหน่ายเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 

และอสงัหารมิทรพัย ์

สนามกอลฟ์ 

อสงัหารมิทรพัย ์



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 
 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางกองแกว้ เปี่ยมดว้ยธรรม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

61 ปรญิญาโท การเงนิ,  

Washington State University, USA 
 

หลกัสตูร Directors Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่157/2012 
 

หลกัสตูร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุน่ที ่13/2013 

- - 2555 - ปจัจุบนั 

2554 - ปจัจุบนั 

2553 - ปจัจุบนั 

2552 - ปจัจุบนั 

2552 

2547 - 2552 

2543 - 2552 

2539 - 2552 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 
ทีป่รกึษา 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. ปภพ 

บมจ. ไอรา่ แคปปิตอล 

บมจ. หลกัทรพัย ์ไอรา่ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บจ. สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย)

บจ. ไทยเอน็วดีอีาร ์
บลจ. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนต่างดา้ว 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

พลงังาน 

Holding (การเงนิ) 

หลกัทรพัย ์

ตลาดทุน 

ตลาดทุน 

ตลาดทุน 

หลกัทรพัย ์

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ 

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอริะ 

64 ปรญิญาโท การบรหิาร, สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่63/2007 
 

หลกัสตูร The Role of the Chairman 

Program (RCP) รุน่ที ่33/2014 
 

หลกัสตูร Financial Institutions Governance 

Program (FGP) รุน่ที ่3/2011 
 

หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู 
(ปปร.) รุน่ที ่6 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่9 
 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการ
พลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

 

- - 2556 - ปจัจุบนั 

2555 - ปจัจุบนั 

 

2555 - ปจัจุบนั 

2553 - ปจัจุบนั 

 

2556 - ม.ิย. 2557 

 

2556 - ม.ิย. 2557 

2556 - ม.ิย. 2557 

2556 - ม.ิย. 2557 

2555 - ม.ิย. 2557 

2555 - 2556 

 

2554 - 2557 

2554 - 2556 

2553 - 2556 

2551 - 2553 

 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

รกัษาการผูอ้าํนวยการ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการบรษิทั และ
ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการบรษิทั  

ประธานกรรมการบรษิทั  

ประธานกรรมการบรษิทั  

กรรมการ 
กรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ทีป่รกึษา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ 
ดเีวลลอปเมน้ท ์

สถาบนับรหิารกองทุนพลงังาน 

บมจ. เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 

 

บมจ. ไออารพ์ซี ี

 

บจ. นํ้ามนัไออารพ์ซี ี

บจ. ไทย เอ บ ีเอส 

บจ. ไออารพ์ซี ีโพลอีอล 

บจ. ระยอง โอเลฟินส ์

บมจ. ทปิโก ้แอสฟลัท ์

 

บจ. เอช็เอม็ซ ีโปลเีมอส ์

บมจ. ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป 

บมจ. ปตท. 

บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละ 
การกลัน่ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 

พลงังาน 

ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีน 

ปิโตรเคม ี

 

คา้นํ้ามนัเชือ้เพลงิ 
ผลติเมด็พลาสตกิ 

พลงังาน 

ผลติปิโตรเคมภีณัฑ ์

ผลติและจาํหน่าย 

ยางมะตอย 

ผลติเมด็พลาสตกิ 

สถาบนัการเงนิ 

พลงังาน 

พลงังาน 

 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 
 

 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายกมัพล ตตยิกว ี
กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอริะ 

54 ปรญิญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ, 
University of Texas at Arlington, USA 

 

หลกัสตูร Directors Certification 

Program (DCP) รุน่ที ่74/2006 

 

หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) รุน่ที ่55/2006 

 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุน่ที ่9 

 

- - 2556 - ปจัจุบนั 

2556 - ปจัจุบนั 

2555 - ปจัจุบนั 

2555 – ก.พ.58 

 

2554 - ปจัจุบนั 

2553 - 2556 

2553 - 2555 

 

2551 - 2553 

ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการ 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ. อมตะวเีอน็ 

บมจ. วรีเีทล 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บมจ. ทรซีกิตีไ้ฟว ์
 

บจ. ท5ี2 แอสเสท 

บมจ. วรีเีทล 

คณะกรรมการกาํกบันโยบาย
รฐัวสิาหกจิ 
บจ. พทัยาฟู้ด อนิดส้ตรี ้

อสงัหารมิทรพัย ์

อสงัหารมิทรพัย ์

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

ใหค้าํปรกึษาดา้น
ประชาสมัพนัธ ์
ใหเ้ชา่อาคารทีพ่กัอาศยั 

อสงัหารมิทรพัย ์

หน่วยงานราชการ 
 

ผลติและจาํหน่าย 

อาหารกระป๋อง 

นายสรุพงษ์ เพช็รอาํไพ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

52 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย 

 

เนตบิณัฑติ, สาํนกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนตบิณัฑติสภา 
 

- น้องชายของ
นายชชูาต ิ

เพช็รอาํไพ 

2556 - ปจัจุบนั 

2555 - ปจัจุบนั 

 

2545 - 2555 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 

โบรกเกอร ์
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายหน้าประกนัภยั 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายสรุตัน์ ฉายาวรเดช 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
43 ปรญิญาโท การเงนิ, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

- - 2556 - ปจัจุบนั 

2553 - 2555 

2548 - 2552 

 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. ไบโอแอคทฟี 

บจ. ทา้ยบา้น ฟิชเชอรี ่
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

เคมภีณัฑ ์

หอ้งเยน็ 

นางสาวดวงแข สงนุ้ย 

ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ 

46 ปรญิญาโท Management and 

Organization, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์
 

- - 2554 - ปจัจุบนั 

2550 - 2554 

 

ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ 

รองผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายภมูนิทร ์บรูณพานิช 

รองผูจ้ดัการฝา่ยบุคคล 

39 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

- - 2557 - ปจัจุบนั 

2555 - 2557 

2540 - 2555 

รองผูจ้ดัการฝา่ยบุคคล 

ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากร
บุคคลและบรหิาร 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่  
บจ. สยามไวเนอรี ่
บจ. เอน็เอม็บ-ีมนิีแบ ไทย 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

ผลติและนําเขา้ไวน์ 

ผลติชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์

นางสาววมิลรตัน์ หนูจุล 

รองผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

 

44 ปรญิญาโท การบญัช,ี มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์

 

* - 2555 - ปจัจุบนั 

2555 - ปจัจุบนั 

 

2547 - 2555 

รองผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

กรรมการ 
 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์ 

โบรกเกอร ์
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายหน้าประกนัภยั 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายสมเกยีรต ิรศัม ี

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
50 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 

 

- - 2554 - ปจัจุบนั 

 

 

2549 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตพษิณุโลก 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

นายอาํนาจ เนียมส ี

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
50 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(พษิณุโลก) 

 

- - 2554 - ปจัจุบนั 

 

2549 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตอยุธยา 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตพษิณุโลก 

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

นายบญัญตั ินิลศริ ิ
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 

41 ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์โปรแกรมวชิา
ภาษาองักฤษ, มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู
สงคราม 

- - 2554 - ปจัจุบนั 

 

2550 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตสระบุร ี
ผูจ้ดัการสาขาถนนบรมไตรฯ 

พษิณุโลก 

 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 
 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 
 

 
ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายนิยม รอดน้อย 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
44 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

- - 2554 - ปจัจุบนั 

 

2554 - 2556 

2549 - 2553 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตขอนแก่น 

ผูจ้ดัการสาขาอยุธยา 
ผูจ้ดัการสาขาพจิติร 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายประดษิฐ ทองคาํ 
ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 

50 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 
- - 2557 - ปจัจุบนั 

 

2554 - 2557 

2550 – 2554 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตนครสวรรค ์

ผูจ้ดัการสาขาพจิติร 
ผูจ้ดัการสาขาอยุธยา 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

นายสงกรานต ์เอีย่มกาย 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
50 ปรญิญาตร ีคุรุศาสตรบ์ณัฑติ, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

- - 2557 - ปจัจุบนั 

 

2556 - 2557 

2553 - 2556 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยกจิการสาขา 
- ผูจ้ดัการเขตสรุนิทร ์
ผูจ้ดัการสาขาบางละมงุ 
ผูจ้ดัการสาขาถ.มาตุล ีนว. 
 

บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
 

บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 
บจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 
  



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 
 

2.  รายละเอียดเกี่ยวกบัเลขานุการบริษทั 
 

ชื่อ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) คณุวฒุิทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 
(16/5/57) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
ช่วงเวลา 

ตาํแหน่ง ชื่อบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวมณฑล ออ่นแผน 

เลขานุการบรษิทัฯ 

39 ปรญิญาตร ีการจดัการทัว่ไป, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

 

หลกัสตูร Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที ่50/2013  

 

หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT)

รุน่ที ่26/2013 

 

- - 2556 - ปจัจุบนั 

2554 - 2556 

2548 - 2554 

เลขานุการบรษิทั 

หวัหน้าสว่นบญัช ี

หวัหน้าสว่นธุรการ 

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

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ทะเบยีนรถ 

 
หน้าที่ความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทั 

1. ดแูลและใหค้าํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กําหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและ
สมํ่าเสมอ 

2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักลา่ว 
3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบยีนกรรมการ  
4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้  

4.4 รายงานประจาํปีของบรษิทั  

4.5 รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  
 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 
 

3.  รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษทัฯ ในบริษทัที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 14 กรกฎาคม 2557 
 

รายชือ่ บรษิทั 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง

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

พลเรอืเอกอภชิาติ เพง็ศรทีอง C /  

นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ /,// /  

นางดาวนภา เพชรอาํไพ /,M /  

นายโยธนิ อนาวลิ / AC / / / / / AC  

นางกองแกว้ เปี่ยมดว้ยธรรม AC AC /  

นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ AC AC AC  

นายกมัพล ตตยิกวี AC / / / M 

นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ M /  

นายสรุตัน์  ฉายาวรเดช M  

นางสาวดวงแข สงนุ้ย M  

นายภมูนิทร ์บรูณพานิช M  

นางสาววมิลรตัน์ หนูจุล M /  

นายสมเกยีรต ิรศัมี M  

นายอาํนาจ เนียมสี M  

นายบญัญตั ินิลศริิ M  

นายนิยม รอดน้อย M  

 

หมายเหตุ  C = ประธานกรรมการ   AC = กรรมการตรวจสอบ  / = กรรมการ 
  // = ประธานกรรมการบรหิาร  M = ผูบ้รหิาร   

 

 

 

 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              

        

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1. บรษิทั เมอืงไทยลสิซิง่ อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั 10. บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)

2. บรษิทั จสัมนิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 11. บรษิทั เฟ็ดเดอรคิ เวอลดเ์ซลส ์จาํกดั 

3. บรษิทั เดอะวนิเทจคลบั จาํกดั 12. บรษิทั แฟรเ์วยเ์อสเตท จาํกดั 

4. บรษิทั ทรซีกิตีไ้ฟว ์จาํกดั (มหาชน) 13. บรษิทั วรีเีทล จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิทั ท5ี2 แอสเสท จาํกดั 14. บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จาํกดั (มหาชน) 

6. บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 15. บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 

7. บรษิทั ปภพ จาํกดั 16. บรษิทั ไอรา่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)

8. บรษิทั ป๊อป เนทเวอรค์ จาํกดั 17. บรษิทั อมตะวเีอน็ จาํกดั (มหาชน) 

9. บรษิทั ปีเตอรแ์อนดจ์นินี่ จาํกดั 

 

 



 บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน)              
 

 
เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

2. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 

รายชือ่กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) บรษิทั เมอืงไทย ลสิซ่ง อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร์
1. นายชชูาต ิเพช็รอาํไพ /,// / 
2. นางดาวนภา เพชรอาํไพ /,M / 
3. นายสรุพงษ ์เพช็รอาํไพ M / 
4. นางสาววมิลรตัน์ หนูจุล M / 

 
หมายเหตุ   
/ = กรรมการ               //  = ประธานกรรมการบรหิาร             M  = ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดประวติัและการดาํรงตาํแหน่งผูต้รวจสอบภายใน 
 

หวัข้อ รายละเอียด
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาวดวงแข สงนุ้ย
คุณวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท Management and Organization มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ปรญิญาตรกีารจดัการและการบรหิารองคก์ร   มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี 
ประสบการณ์ทาํงาน ปี 2554 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั(มหาชน)

ปี 2550 – 2554 รองผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ     บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
ปี 2542 – 2550 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
ปี 2539 – 2541 หวัหน้าสว่นตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 
ปี 2537 – 2538 หวัหน้าหน่วยตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จาํกดั 

การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - การตรวจสอบทุจรติ (Principles of Fraud Auditing) จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน
แหง่ประเทศไทย 

- การเตรยีมความพร้อมด้าน Internal Audit, Compliance and Risk Management กบั
การเปิดเสร ีAEC จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit จัดโดยสภา
วชิาชพีบญัช ี

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ - จดัทาํแผนการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่อนุมตั ิ
- สอบทานและประเมนิความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายใน การ
บรหิารความเสีย่ง การกํากบัดูแลการดําเนินงาน และความเพยีงพอของมาตรการการ
จดัการของบรษิทัฯ 

- ประเมนิความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอและความมปีระสทิธภิาพของการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 

- ตรวจสอบการดาํเนินงานของหน่วยงานภายในบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้ขอ้กําหนด กฎหมาย หรอืกฏเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพือ่ประเมนิความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 
รวมทัง้เสนอแนวทางในการแกไ้ขกระบวนการนัน้ๆ ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัเิพือ่ให้
บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
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4. รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

- ไม่มี      
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี 2557 ประกอบด้วย
กรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 3 
ท่าน  ดงัน้ี 

 

1. นางกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกมัพล  ตติยกว ี  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม กรรมการตรวจสอบ 

  
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระตามขอบเขต อาํนาจ 
หนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 
ตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 5 คร้ัง ในจาํนวนน้ีมีวาระการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วม
ประชุมดว้ย   1 คร้ัง เพื่อรับทราบถึงปัญหาท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็น
สาระสาํคญั อนัเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเพิ่มความโปร่งใสของรายงานทางการเงินใหก้บั
บริษทั ในการประชุมวาระดงักล่าว ผูส้อบบญัชีไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากฝ่ายบริหาร ในการประชุมแต่ละคร้ังกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมครบองค์
ประชุมทุกคร้ัง สาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2557 เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัครบถว้น เพียงพอ รวมทั้งไดรั้บฟังคาํช้ีแจงจากผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้ให้การรับรองรายงานทางการเงินโดยไม่มีเง่ือนไข และไม่มี
ขอ้สังเกตท่ีเป็นนัยสําคญัแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของ
บริษทัมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ และครบถว้นทนัเวลา โดยจดัทาํ
ข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี 2557 ของ
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน และติดตามผลโดยการรับรายงานจากผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบเป็นประจาํทุก
ไตรมาส  รวมถึงพิจารณา ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรดา้นการตรวจสอบท่ีจาํเป็น 
และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล และฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ โปร่งใส และเท่ียงธรรม                     

3. สอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานแผนความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ  และแผนกูร้ะบบงานกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงบริษทัประเมินว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง โดย
ไดจ้ดัทาํและประกาศใหพ้นกังานทุกท่านรับทราบเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั อีกทั้งในปี 
2557 บริษทัไดซ้ักซ้อมแผนกอบกูร้ะบบงานกรณีฉุกเฉิน จาํนวน 2 คร้ัง ผลการทดสอบสําเร็จ
ลุล่วงตามแผนท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารสาขาและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อทาํการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขร่วมกนั เป็นประจาํทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจว่าบริษทัมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายหรือ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงนโยบายต่อตา้นการทุจริตของบริษทั โดยมี
ความเห็นวา่ บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎเกณฑด์งักล่าวโดยครบถว้น 

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนแลว้ จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิม คือผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานในปี 2555 - 2556  
ดว้ยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน นอกจากน้ีผูส้อบ
บญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

6. พจิารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยถือหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ  แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และมีความเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบญัชี ปี 
2557 บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนมีการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการ
เงินของบริษทัท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีระบบการบริหารความเส่ียง และ
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

 
 
 
 
 
 
- นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม - 

 (นางกองแกว้ เป่ียมดว้ยธรรม) 
                    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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