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เกียรติคุณ และอันดับความน่าเชื่อถือในปี 2562 

เมืองไทย แคปปิตอล มิได้เพียงแต่ประสบความสำาเร็จในเชิงธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ ให้

บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการ

ยึดมั่นหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 นี้ เราจึงได้รับเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจซึ่งยืนยันถึงความ

สำาเร็จและการยอมรับ อันเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท เหล่าผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกคน ทุกระดับ

ของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เกียรติคุณด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (IOD Thailand) “ดีเลิศ”

บริษัทฯ ได้รับการประกาศผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำาปี 

2562 ว่าอยูใ่นระดบั “ดีเลศิ” (5 ดาว) ตดิต่อกันเป็นปีทีส่อง ซ่ึงจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

Board of The Year 2018 - Bronze

บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive 

Practices) ประจำาปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำานึงถึงความ

โปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จากการจัดประกวดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำา

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(CAC) อย่างเป็นทางการ

อันดับความน่าเชื่อถือ

    สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

Tris Ratings

ESG MSCI Index

ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน  

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน 

และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

แนวโน้ม

ESG Rating

BBB+

BBB+

Stable

A

BBB

BBB

Stable

N/A
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

 พัฒนาการเข้าถึงแหลง่เงินทนุและลดความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจของคนไทย โดยเฉพาะกลุม่คนที่ไมส่ามารถ 

เข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคาร ด้วยการเปิดขยายสาขาให้ประชาชนทั้งในระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน 

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ด่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมและโปร่งใส ด้วยการเปิดสาขา

เฉลี่ยปีละ 600 สาขา 

  พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ (NPL) ผ่านระบบการทำางานเป็นทีมของบุคลากร ระบบการควบคุม 

ภายในท่ีดี และระดับดัชนีช้ีวัดผลงานและค่าตอบแทน

 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็น 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อท่ีย่ังยืน คือมีอัตราดอกเบ้ียท่ีโปร่งใส และเป็นธรรม ท้ังมีขนาดสินเชื่อท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 

ในการชำาระหนี้ของลูกค้า 

 

  เริ่มกระบวนการพัฒนาด้านดิจิทัล (digital transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและ 

ตอบสนองต่อความต้องการ พฤติกรรมของลูกค้า สิ่งแวดล้อมด้าน technology infrastructure และสิ่งแวดล้อม 

ด้านกฎหมายดิจิทัลที่เปลี่ยนไป

เราจะดำารงความเป็น 

ผู้นำาอับดับ 1 

ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์

ค่านิยม 5 ประการ 

ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทเพื่องาน ทัศนคติดี สามัคคีรวมใจ ระเบียบวินัยเคร่งครัด
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)   

ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมา

เป็นเวลากว่า 5 ปี บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่เติบโต 

อย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2562 มีผล 

กำาไรจากการดำาเนนิงานจำานวน 4,237 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

จากปี 2561 จำานวน 524 ล้านบาท คิดเป็น 14.11%

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงมุง่เน้นขยายพ้ืนทีก่ารบริการให้ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายช่อง

ทางการดำาเนนิธรุกิจทีห่ลากหลาย นอกเหนอืจากความ

มุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกิจอย่างมอือาชีพจนทำาให้บริษัทฯ 

เตบิโตอย่างต่อเนือ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมุง่

เน้นการดำาเนินธุรกิจเพ่ือมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดยยดึหลกัการบริหารจดัการภายใต้หลกัการกำากับดแูล 

กิจการทีด่ ีมคีณุธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส มคีวาม 

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเช่ือมั่นว่า 

การกำากับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 

และความเช่ือมัน่ให้กับผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้ ในระยะยาว ด้วยความมุ่งมั่น

ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแล

กิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลที่

สำาคญั ซ่ึงเป็นความภาคภมูใิจของบริษัทฯ และพนกังาน

ทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรการ

เข้าร่วมเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coali-

tion) โดยมอบหมายให้จดัตัง้คณะทำางาน เพ่ือประเมนิ

ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ 

รวมถึง มกีารกำาหนดนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

และนโยบายจริยธรรมทางธรุกิจ รวมทัง้ทบทวนนโยบาย

สำาคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาใช้กับบคุลากรทกุระดบั

ในบริษัทฯ อนัเป็นส่วนหนึง่ในแนวทางการดำาเนนิธรุกิจที่

สอดคล้องตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี และจดัให้

มีคู่มือ/แนวทางในการดำาเนินธุรกิจแก่ผู้บริหาร และ

พนักงานได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนให้

ความสำาคัญในการพัฒนพนักงานให้มีความรู้ความ

สามารถให้เตบิโตไปพร้อมกัน เพือ่ให้บริษัทฯ เป็นองค์กร 

แห่งความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

จากความมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกิจภายใต้การดแูลกิจการ 

ที่ดีส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับได้รับการประเมินคุณภาพ 

จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทฯ 

จดทะเบียนไทย ประจำาปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมคีะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลิศ” 

หรือระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ 

ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจ และให้ 

การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณ 

คณะผูบ้ริหาร พนกังานทกุท่านทีมุ่ง่มัน่และทุม่เทในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมายทัง้ในด้านการเตบิโตของรายได้ การขยายสาขา 

และการบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด 

รวมถึงการช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับ

บริษัทต่อไปในอนาคต 

ผมขอให้คำายืนยันว่าผมและคณะกรรมการทุกท่านจะ

กำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ประสบความ 

สำาเร็จตามแผนยทุธศาสตร์ที่ได้กำาหนดไว้ โดยยดึหลัก 

คณุธรรม ความซ่ือสตัย์ และความโปร่งใสในการดำาเนนิ 

ธรุกิจ รวมทัง้ปฏบิตัติามหลกับรรษัทภบิาลอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือคงความเป็นผู ้นำาอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเช่ือ 

ทะเบียนรถ ผมมีความเช่ือมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) จะเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

(พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง) 

ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

 ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผลประกอบการประจำาปี 2562 ให้สาธารณะได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

จากผลการดำาเนนิงานในรอบปีดงักล่าว ทกุอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ทัง้เร่ืองยอดปล่อยสินเช่ือใหม่, 

ลูกหนี้คงค้าง, รายได้,  ผลกำาไร และสามารถควบคุมหนี้เสียหรือ NPL ให้ไม่เกิน 2.0 เปอร์เซ็นต์ได้ตามที่ได้

ประกาศไว้ทุกประการ  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการทำางาน เพื่อเพิ่มความได้

เปรียบในการแข่งขันและเพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับลกูค้าในการใช้บริการ ด้วยประสบการณ์ขององค์กร และ

บคุคลากร ท่ีมีมาอย่างยาวนาน ทำาให้ MTC เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สามารถยืนหยัดท่ามกลางวิกฤติ

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาได้ เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

ลูกค้าที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด  

 ไม่เพียงแต่มุง่ดำาเนนิธรุกิจให้ได้ผลตอบแทนสูงสดุต่อผูถื้อหุน้เท่านัน้ บริษัทฯ ยังตระหนกัในความรับผดิชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ โดยได้ปลูกฝังความมีจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อ

สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชนให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร ทำาให้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำาคัญจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่  รางวัล “Board  of the Year Awards 2018”  ในระดับ “ทองแดง” 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชน

ช้ันนำามอบให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ และประสทิธผิล โดยคำานึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย ภายใต้

หลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีรวมถึงผลการดำาเนนิงานทีแ่ข็งแกร่ง เหน็ได้จากรายได้และกำาไรทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

นับได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และรางวัลเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัล 

Outstanding Company Performance Award และ Outstanding CEO Awards จากผลการดำาเนินงานของบ

ริษัทฯ ที่โดดเด่น รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ใน

รายช่ือหุน้ยัง่ยนืของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดชัน ีSET THSIจากการดำาเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยนื และมุง่มัน่ต่อการเป็นผู้ให้

บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ทีรั่บผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย และเป็นตวัอย่างแก่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

เดียวกันในด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม

สังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ถือเป็นการตอกยำ้าถึงการดำาเนินธุรกิจตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

 ท้ายที่สุดนี้ ผมในฐานะคณะผู้บริหารขอยืนยันว่า พวกเราทุกคนจะดูแลและบริหารงานของบริษัท 

ให้ประสบผลสำาเร็จตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และคำานึงถึงผู้ที่มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ) 

ประธานกรรมการบริหาร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จำานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

  1. นางกองแก้ว เป่ียมด้วยธรรม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายกัมพล ตตยิกวี   กรรมการตรวจสอบ

  3. นางนงนชุ ดาวาสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม รวมทัง้ส้ิน 4 คร้ัง เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตรับผดิชอบที่

ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทกุคนได้เข้าร่วมประชุมครบทกุคร้ัง ในจำานวนนี้

มีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมด้วย 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบถึงปัญหาที่พบ

ระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชีเหน็ว่าเป็นสาระสำาคญั  อนัเป็นการส่งเสริมการกำากับดแูลกิจการ

ทีด่แีละเพ่ิมความโปร่งใสของรายงานทางการเงินให้กับบริษัท  และได้สรุปรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ

บริษัททราบทกุไตรมาส ผลการปฏบิตังิานสรุปสาระสำาคญัได้ดงันี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงนิประจำาปี และงบการเงินรวม รายการที ่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำาข้ึนถูกต้องตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจัดทำางบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผย 

ข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ ใช้งบการเงิน สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารถึงความพร้อม

ของบริษัท เร่ืองในการจัดทำารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9) 

เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในปี 2563

2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจประจำาปี 2562 ของฝ่ายตรวจสอบภายในและติดตาม 

ผลการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกไตรมาส โดยพิจารณาในประเด็นด้านความเส่ียงที่สำาคัญพร้อมให้คำาแนะนำา  

รวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการควบคุมภายใน สามารถป้องกันหรือลดความผิดพลาด

ในการทำางาน รวมถึงพิจารณา ความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรบุคคล  และความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายในและมีการประเมินผลงานการตรวจสอบผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ 

มีประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

โปร่งใส และเที่ยงธรรม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2562 
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3. การสอบทานการปฏบิติัตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบัิตงิานของบริษัท และเหน็ว่า 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายหรือข้อกำาหนดอื่นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต

ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้สอบทานการทำารายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลัก

ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย

และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ถือปฏบิตัติามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจำาปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา 

ถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้ 

 1. นางสาวรัตนา   จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ

 2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ

 3. นางสาวรัชดา   ยงสวัสดิว์าณชิย์ ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ

 4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  เลขทีผู่ส้อบบัญชีรับอนญุาต 5315 

6. การพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสิทธภิาพและเป็นปัจจบุนั

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เป็นอิสระ โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองประจำาปี 2562 เพื่อให้ความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

(นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                   
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ตามที ่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตัง้แต่ปลายปี 2559 เป็นต้นมา เพ่ือทำาหน้าที ่

กำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง พิจารณาและตดิตามการนำาแผนบริหารความเส่ียงไปปฏบิตั ิ รวมถึงประเมนิ 

ความเพียงพอเหมาะสมของแผนจัดการความเส่ียง จากรายงานผลการปฏิบัติปรับลดความเส่ียงที่สำาคัญ โดยมี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายกัมพล ตติยกวี   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  2. นางนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

  3. นายชูชาติ  เพ็ชรอำาไพ กรรมการบริหารความเสี่ยง

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำากับดูแลให้ บริษัท เมืองไทย 

แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม โดยในระหว่างปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามการจัด 

ทำาแผน และการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงจากคณะทำางานซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายงานของ 

บริษัทฯ ในการประชุมแต่ละคร้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณาประเด็นความเส่ียงต่างๆ ที่สำาคัญ 

ตามแนวทางการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านสภาพคล่อง แผนการจดัการเร่ืองความ 

ต่อเนื่องของธุรกิจ และการจัดการความเส่ียงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งพิจารณาประเด็น 

ความเสี่ยงอื่นที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำาคัญ เช่น ความเสี่ยงจากแนวโน้มสำาคัญของโลกที่

มีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร และความเสี่ยงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

และระบบ IT Security ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

(นายกัมพล ตติยกวี) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ประจำาปี 2562 
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประกอบ 

ด้วยกรรมการอสิระจำานวน 3 ท่าน โดยม ี พลเรือเอก 

อภิชาติ เพ็งศรีทอง ทำาหน้าที่เป็นประธาน และมี  

ดร. โยธิน อนาวิล และ ดร.ศึกษิต เพชรอำาไพ เป็น

กรรมการ มหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 

ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำาหนดไว้เพ่ือเสนอ

เข้ารบัการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตลอดจน

คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทำาหน้าที่กรรมการ

ชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทอย่างครบถ้วน โดยยดึมัน่ในหลกัการกำากับดแูล 

กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ที่สมดุลและ 

ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ข้อสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2562  มีดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเข้า 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออก 

ตามวาระ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพจิารณา 

แต่งตัง้ เพ่ือให้มกีรรมการเพียงพอ และสอดคล้องกับ 

การเติบโตของบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้เสนอวาระ 

การประชุม และรายช่ือบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำา

ปี 2563 เป็นเวลา 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลา 

ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2562 ถึงวันที ่31 ธนัวาคม 2562 

เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

และเพ่ือประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผูม้ส่ีวนได้เสีย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2562 

ทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ 

ช่ือบุคคลเพ่ือเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 

3. พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะ

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทยีบ 

กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสม

กับหน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการ และเช่ือมโยง 

กับผลการดำาเนนิงานโดยรวมของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ใน 

การพิจารณา เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พิจารณาอนุมัติ

4. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า 

ตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าทีข้่างต้นตามบทบาท และความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และมีความเห็นว่า สำาหรับปี 2563 กรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ 

สามารถ  ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผล

ประโยชน์อืน่ทีแ่สดงไว้ในรายงานประจำาปีนัน้ เหมาะสม 

กับภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ สอดคล้องกับภาวะ 

เศรษฐกิจ และผลการดำาเนินงานของบริษัทโดยรวม

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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การดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหนึ่งในนโยบายและพันธะกิจที่

สำาคัญของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนให้ความสำาคัญและยึดมั่นมาโดยตลอด  

ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า การดำาเนนิการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจงึแต่งตัง้และมอบหมายให้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำาหน้าที่กำากับดูแล ติดตาม สนับสนุนการดำาเนินการของบริษัทให้เป็นไปตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเชื่อมั่นว่านโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นหนึ่งปัจจัยที่สำาคัญที่

จะส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาที่มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และก่อให้เกิดความเชื่อ

มั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition) อันเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้อง

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำาหรับการดำาเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้มีการติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนงาน

กำากับดแูลกิจการทีด่ ีและแผนงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม พอสรุปสาระสำาคญัได้ ดงันี้

 จดัทำาแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำาเนนิงาน

เป็นรายไตรมาส และข้อมลูสำาคญัสำาหรับผูถื้อหุ้น ผูล้งทนุ และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงมสีาระสำาคญั ครบถ้วน เพียงพอ 

เช่ือถือได้ และทนัเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ

  จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้

มีการประชุมนักวิเคราะห์ และนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ

 เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบยีนพบผูล้งทุน “Opportunity Day” จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและการดำาเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  

นักลงทุน ส่ือมวลชน และผู้ที่สนใจที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมใน

ช่วงเวลาหลังจากการประกาศงบการเงินทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสมำ่าเสมอ พร้อมทั้ง

เปิดเผยข้อมลูทีผู่ถื้อหุน้และนกัลงทนุสามารถรับชมย้อนหลงัได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.muangthaicap.com) 

ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประจำาปี 2562 
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 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ

รวมถึงส่งคำาถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม  ทั้งนี้ การเสนอวาระการประชุม

หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ ์

ที่บริษัทฯ กำาหนด และเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.muangthaicap.com

 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารไว้อย่างชดัเจน และกำาหนดนโยบายให้กรรมการ

และผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

  - การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำาหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึง 

บุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดการซ้ือ ขาย หรือ โอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อน 

การเปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อสาธารณชนแล้ว หากมีการซ้ือ-ขาย ก็ต้องแจ้งให ้

เลขานกุารทราบ เพื่อจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อกลต. ภายในเวลาที่กำาหนดต่อไป 

และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส

  - รายการเก่ียวโยงและรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร จงึได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ทีป่ระชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในแนวทางที่ชัดเจนต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกระดับในองค์กรร่วมกันดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อย่างเคร่งครัด  รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทจัดกิจกรรมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างอาคาร

ศูนย์เด็กเล็กเป็นประจำาทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะหมุนเวียนไปตามเขตพ้ืนที่ของสาขา ซ่ึงโครงการดังกล่าว 

เริ่มตั้งแต่ปี 2555  เป็นต้นมา  มีรายละเอียด ดังนี้

  ปี 2555  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังแรกที่ อบต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  

  ปี 2556   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังที่ 2 ที่ อบต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย   

  ปี 2557  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 3 ที่ อบต.ป่ากลาง  อ.ปัว  จ.น่าน  

  ปี 2558   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 4 ให้กับโรงเรียนบ้านมะขามเอน และ

    หลังที่ 5 ให้กับโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ที่ อบต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 

    จ.ราชบุรี 

  ปี 2559   สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 6 ให้กับศูนย์เด็กเล็ก “บ้านปฏิรูปที่ดิน  

    ตำาบลไทยสามัคคี” และหลังที่ 7 ให้กับ “โรงเรียนบ้านซับไทรทอง ตำาบล 

    วังนำ้าเขียว” อ.วังนำ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
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  ปี 2560  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 8 ให้กับโรงเรียนบ้านดงน้อย ต.นิยมชัย 

    อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี และหลังที่ 9 ให้กับโรงเรียนบ้านคลองสมุย ต.โป่งนำ้าร้อน  

    อ.เมือง  จ.กำาแพงเพชร 

  ปี  2561 สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 10 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองวะ 

    ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่, หลังที่ 11 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และหลังที่ 12  

    มอบให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านหนองผกัแว่น ต.ทพัราช อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว

  ปี  2562  สร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก หลังที่ 13 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน 

    แถววิทยาคาร  จ.พระนครศรีอยุธยา, หลังที่  14  มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    บ้านหนองหว้า จ.ขอนแก่น, หลังที่ 15 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง   

    จ.สุรินทร์ และหลังที่ 16 มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กตำาบลบางงอน จ.สุราษฏร์ธานี

 การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทำาความดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ช่ือ

โครงการ “เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีพนักงานร่วม

ให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้โดยพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำา

จังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2562  มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิต จำานวน 6,325 คน (คนละ 

300 ซี.ซี.) คิดเป็น 1,897,500 ซี.ซี.  ซึ่งมียอดผู้บริจาคโลหิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำานวน 1,400  คน  

 การทอดกฐินประจำาปี  อันมีวัตถุประสงค์เพื่อทำานุบำารุงประเพณีวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีและ

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  โดยปี 2562  ได้รวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา จำานวนทั้งสิ้น  5,557,346.50 บาท  

และแบ่งจตุปัจจัยนำาไปทอดกฐินให้กับวัด จำานวน 4  แห่ง ได้แก่ 

 1. วัดแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก  อ.แม่พริก จ.ลำาปาง เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำานวน 1,382,853 บาท 

 2. วัดหนองเจ  ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างพระอุโบสถ จำานวน 1,395,221 บาท 

 3. วัดดอนสีดาราม ต.ห้วยยาง อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร เพ่ือสร้างพระอโุบสถ จำานวน 1,381,119.50 บาท

 4. วัดช่องกุ่ม  ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ จำานวน 1,398,153  บาท

นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียง จำานวน 12 แห่ง แห่งละ 

200,000 บาท  
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ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดีในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทได้รับ 

รางวลัที่สำาคัญ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯและพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้

  1. รางวัลการประเมินคุณภาพจากโครงการสำารวจกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำา

ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคะแนน

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  หรือระดับ 5  ดาว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  

  2. รางวัลเกียรติยศ จากงาน SET Awards 2019  ได้แก่ 

  2.1 กลุ่มรางวัล Business Excellence  จำานวน 2 รางวัล ได้แก่ 

  - Outstanding Company Performance Award  ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม  

    ราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท 

  - Outstanding CEO Awards จากผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่โดดเด่น 

  2.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน  “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ในราย

ชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัชนี SET THSI จากการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อการเป็นผู้ ให้ 

บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ทีรั่บผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย และเป็นตวัอย่างแก่ผูป้ระกอบ การในอตุสาหกรรม 

เดียวกันในด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบและการพัฒนากลยุทธ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม

สังคมและบรรษัทภิบาล(ESG) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

จากผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำาเนินงานของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด  

และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและพัฒนาการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องจะทำาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลต่อไป

(ดร.โยธิน อนาวิล ) 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และ  

บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานการทางเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ 

ตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว ่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอ 

รายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2565 โดยให้มกีารพิจารณาเลือก 

ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน 

รายงานของผูส้อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปช่ัน รวมทั้ง 

จัดให้มีและดำารงไว้ซ่ึงระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึก 

ข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน  ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด

การทจุริตหรือการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระสำาคญั โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำาหน้าที่กำากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการ 

ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความ 

เชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน 

ผลการดำาเนนิงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำาคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง) 

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน 
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โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2562 นี ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2562 ของบริษัทฯ ซ่ึงจดัข้ึนเมือ่วันที ่18 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้งนายศึกษิต เพชรอำาไพเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงทำาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัทมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

1 2 45 3

รายนามคณะกรรมการบริษัท

1. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง  ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ

2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำาไพ  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

3. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระ       

4. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการอิสระ

5. ดร. โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ

6. นาย กัมพล ตติยกวี  กรรมการอิสระ

7. นาง ดาวนภา เพชรอำาไพ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

8. ดร. ศึกษิต เพชรอำาไพ กรรมการ

76 8
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1  2 3  4

รายนามคณะบริหาร

1. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำาไพ  ประธานกรรมการบริหาร

2. นาง ดาวนภา เพชรอำาไพ กรรมการบริหาร

3. นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอำาไพ  กรรมการบริหาร

4. นาย ปริทัศน์ เพชรอำาไพ กรรมการบริหาร

5. นาย สุรัตน์ ฉายาวรเดช กรรมการบริหาร

6. นางสาว ดวงแข สงนุ้ย กรรมการบริหาร

7. นางสาว วิมลรัตน์ หนูจุล กรรมการบริหาร

8. นาย สมเกียรติ รัศมี กรรมการบริหาร

9. นาย อำานาจ เนียมสี กรรมการบริหาร

10. นาย บัญญัติ นิลศิริ กรรมการบริหาร

11. นาย นิยม รอดน้อย กรรมการบริหาร

12. นาย ประดิษฐ ทองคำา กรรมการบริหาร

13. นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร 

5 6 7 8 9

10   11 12 13
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สรุปข้อมูลสำาคัญทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 

และผลการดำาเนินงาน 
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นโยบาย กลยุทธ์ และการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งโดยนายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ และนางดาวนภา 

เพชรอำาไพ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินที่มใิช่สถาบนัการเงนิ 

(Non-bank Financial Institution) ดำาเนนิธรุกิจการให้บริการสินเช่ือทะเบยีนรถด้วยใบอนญุาตประกอบธุรกิจสิน

เช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อย (Microfinance) เป็นหลัก ซ่ึง 

ยานพาหนะที่สามารถนำามาใช้เป็นประกันได้นั้น ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และรถเพื่อ

การเกษตร ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก และบริษัทฯ ยังขยายการให้บริการสินเชื่อครอบคลุมไปยังสินเชื่อที่

ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 

สินเชื่อของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งเป็น

ผลติภณัฑ์ต่อยอดสำาหรับกลุม่ลกูค้าสินเช่ือทะเบยีนรถจกัรยานยนต์เดมิของบริษัทฯ ซ่ึงมจีำานวนลกูค้ากว่า 1.8 ล้านราย  

ณ ส้ินปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำากัด เมื่อวันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว จำานวน 20 ล้านบาท 

บริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทย่อยโดยตรง จำานวน 2 บริษัท 

คือ บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัย และ

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อ และโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับเมืองไทยแคปปิตอล 

บริษัท เมืองไทย 

แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

(ทุนชำระแลว 2,120 ลานบาท)

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด 

(ทุนชำระแลว 20 ลานบาท)

99.99 % 99.99 %

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง 

อินชัวรันส โบรกเกอร จำกัด 

(ทุนชำระแลว 2 ลานบาท)
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ปรัชญาหลักในการดำาเนินธุรกิจของผู้ก่อตั้งบริษัท คอื

การเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ที่ช่วยให ้

ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบัน 

การเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ด้วยต้นทุนทาง 

การเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส หลักปรัชญาดังกล่าว

จงึได้กลายมาเป็นแนวทางในการดำาเนนิธรุกิจบนบรรทดั 

ฐานของหลกัธรรมาภบิาล การบริหารจดัการความเสีย่ง 

ทีเ่หมาะสม รวมถึงยทุธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 

ของบริษัทฯ เพ่ือเป็น “ผู้ให้บรกิารสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ 

ที่รับผิดชอบ” อันหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ไมโครไฟแนนซ์ทีส่ามารถตอบสนองต่อการเข้าถึงบริการ 

ทางการเงนิ (Financial Inclusion) ของประเทศด้วย 

ความรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย ซ่ึงสอดคล้อง 

กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐาน 

ลูกค้าผ่านการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

ในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนของประชาชนให้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการกระจายการเข้าถึงทางการ 

เงินให้แก่ประชาชน เป็นการช่วยลดความเหลือ่มลำา้ 

ทางการเงินในประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานสำาคัญของ 

ระบบเศรษฐกิจอย่างยัง่ยนื อย่างไรก็ตาม ณ วันที ่31 

ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มสีาขาจำานวน 4,107 สาขา 

กระจายอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายย่อยทั้งที่มี

รายได้ประจำา และไม่ประจำา และเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่

สำาคัญยิ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญใน 

การสร ้างความสัมพันธ ์ที่ดีอย ่างย่ังยืนกับลูกค ้า 

โดยยึดหลักปฏิบัติในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า 

(Service Excellence Policy) ดังสโลแกนของ 

บริษัทฯ “บริการใกล้ชดิ ดุจญาติมติรท่ีรู้ใจ” นอกจาก 

นัน้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการ 

อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) แก่ลูกค้าของ 

ทั้งอุตสาหกรรมให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส 

อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้รับความไว ้

วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการสินเช่ือของบริษัทฯ และ

เติบโตอย่างข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มี 

ลูกค้าจำานวนกว่า 1.8 ล้านราย จากหลากหลาย 

กลุ่มอาชีพ

นอกจากนั้น บริษัทฯ เชื่อว่า พนักงานที่มีความสุข จะ

สามารถส่งต่อความสุขให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ 

บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับพนักงานอย่างสูงทั้งใน

ด ้านการพัฒนาความรู ้และทักษะของพนักงาน  

สวัสดิการที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ ทั้ง 

ในระยะสั้น และระยะยาว ความมั่นคงในอาชีพ ความ 

ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำางาน บริษัทฯ จึง 

มุ่งมั่นที่จะสร้างและปลูกฝัง “วัฒนธรรมองค์กร” 

ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืน 

ของบริษัทฯ เพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ได้เติบโตอย่างยั่งยืน

แผนธุรกิจระยะกลาง (2561-2563)

เมืองไทยแคปปิตอลได้มีการวางแผนธุรกิจระยะกลาง 

(2561-2563) ดังที่สื่อสารแก่ผู ้มีส่วนได้เสียของ 

บรษิทัฯ ทุกภาคส่วนมาตั้งแต่ต้นปี 2561 ซึ่งครอบคลุม 

ทกุมติขิองการเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินทีม่ใิช่สถาบนั 

การเงินเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

 บริษัทฯ จะดำารงความเป็นผู้นำาอันดับ 1 ในธุรกิจ 

ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance)

 บริษัทฯ จะขยายธุรกิจให้เติบโตในระยะ 3 ปี ใน 

อตัราการเตบิโตปีละร้อยละ 35, 25 และ 20 ตามลำาดบั

 บริษัทฯ จะขยายพ้ืนทีก่ารให้บริการลกูค้าให้ครอบคลมุ 

ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเปิดดำาเนินการในรูปแบบ 

สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ โดยบริษัท 

ตั้งเป้าหมายในการเปิดสาขาปีละ 600 สาขา เพ่ือ

พัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดความเหลื่อมลำ้า 

ทางเศรษฐกิจของคนไทย โดยเฉพาะกลุ ่มคนที่ไม่

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงิน
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 บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการดำาเนินธุรกิจโดย 

การปล่อยสินเช่ือด้วยความรับผิดชอบอย่างรัดกุม  

และเร่งรัดติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษา

อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในอัตรา 

ไม่เกินร้อยละ 2.0 ลดอตัราการขาดทนุจากการขายรถยดึ 

ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อบริษัทฯ

 บริษัทฯ จะเร่ิมกระบวนการพัฒนาด้านดจิทิลั (Digital 

Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนิน

ธุรกิจและตอบสนองต่อความต้องการ พฤติกรรมของ

ลูกค้า สิ่งแวดล้อมด้าน Technology Infrastructure 

และสิ่งแวดล้อมด้านกฎหมายดิจิทัลที่เปลี่ยนไป

กลยุทธ์ด้านการบริหาร

บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อย (Microfinance) เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังให้บริการสินเชื่อโดยมี

โฉนดที่ดินเป็นประกัน และสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ให้แก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปผ่านสาขาของ 

บริษัทฯ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยการบริหารแบบการกระจายอำานาจ (decentralization) 

สู่สาขา ซึ่งแบ่งเป็น สาขาใหญ่ สาขาย่อย และศูนย์บริการ โดยสาขาใหญ่จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการเขต 

ซึ่งจะขึ้นตรงกับฝ่ายกิจการสาขา โดยแต่ละสาขาใหญ่มีหน้าที่บริหาร 10 สาขาย่อย และ 10 ศูนย์บริการ 

ฝายกิจการสาขา

ผูจัดการเขต

สาขาใหญ

10 สาขายอย 10 ศูนยบริการ
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การบริหารจัดการสาขาแบบกระจายอำานาจของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

เนื่องจากธุรกิจการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยของบริษัทฯ ยังคงเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human 

Relations) เป็นสำาคญั จงึสะท้อนมายงัโครงสร้างการบริหารแบบการกระจายอำานาจ (Decentralization) เพ่ือการ 

เข้าถึงและรักษาฐานลูกค้ารายย่อย บริษัทฯ และมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการบริหารดังต่อไปนี้

  1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง สามารถ 

ดแูลพนกังานใต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ เพ่ือบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ และเพ่ือรักษา 

ระดับความสามารถทางการแข่งขัน

  2. การเสริมสร้างระบบตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มี 

ส่วนได้เสียอื่น 

  3. การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัโดยเฉพาะด้านการบริหารการเงนิ และการจดัการข้อมลู

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

  1. การขยายธุรกิจโดยยึดมั่นสโลแกนของบริษัทฯ ว่า “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” ซ่ึงสะท้อน 

กลยุทธ์ย่อยที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ คือ

   - การเติบโตผ่านการขยายสาขาไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใกล้ชิด 

กับประชาชนได้มากที่สุด และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

   - นโยบายการให้บริการทีเ่ป็นเลศิ อนัหมายถึงการมอบประสบการณ์ทีด่ีให้แก่ลกูค้าโดยมุง่เน้นการสร้าง 

ความผูกพัน การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ การตอบสนองแก่ความพึงพอใจของลูกค้า และ การเคารพต่อ 

สิทธิของลูกค้า

   - การเป็นผู้ ให้บริการสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม และโปร่งใส

  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเสริมสร้างความ 

แข็งแกร่งในด้านการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

  3. การพัฒนาและการปรับตัวสู่ดิจิทัลเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของกลุ ่มลูกค้า 

และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมและกฏหมาย
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การขยายธุรกิจ

กลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทฯ เป้าการเติบโตของสินเช่ือคงค้างของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561-2563 

มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ ผ่านการขยายจำานวนสาขาไปทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2562 

บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำานวน 828 สาขา ทำาให้บริษัทฯ มจีำานวนสาขาทัง้ส้ิน 4,107 สาขา ณ ส้ินปี 2562 ส่งผลให้ 

อตัราส่วนสนิเช่ือต่อสาขาเป็น 14.7 ล้านบาทต่อสาขา สูงข้ึนจากปี 2561 แสดงให้เห็นการพัฒนาของประสิทธภิาพ 

ในการเติบโต ควบคู่กับประสิทธิภาพการดำาเนินงานของสาขา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ในปี 2562 เมืองไทยแคปปิตอลได้ขยายผลิตภัณฑ์ 

สินเช่ือใหม่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าเดมิของ 

บริษัทฯ ไปสูผ่ลติภณัฑ์สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ใหม่ 

ซ่ึงคาดว่าผลิตภัณฑ์สินเช่ือใหม่ดังกล่าวจะเป็นปัจจัย

สนับสนุนการขยายตัวและเติบโตของสินเช่ือคงค้าง 

ของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

สำาหรับลูกค้ารายย่อยในปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถ 

แบ่งออกเป็น 5 ผลติภณัฑ์สินเช่ือหลกั และ 1 บริการเสริม 

ดังต่อไปนี้

1. สินเชื่อทะเบียนรถ

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถแก่ลูกค้ารายย่อย

ทั่วไป ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซ่ึง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลดังกล่าว 

อนุญาตให้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตรา 

ร้อยละ 28 ต่อปี โดยมียานพาหนะประเภทต่างๆ เป็น 

ประกัน ประกอบด้วยรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ 

และรถเพ่ือการเกษตร ทีจ่ดทะเบยีนกับกรมขนส่งทางบก 
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และเป็นกรรมสิทธิ์ของผู ้ขอสินเช่ือมาไม่น้อยกว่า 

ระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ กำาหนด ทัง้นี ้ลกูค้าทีม่าขอสินเช่ือ 

จะต้องส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงให้แก ่

บริษัทฯ เพื่อเป็นประกัน โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอน 

กรรมสิทธิ์ในสมุดคู ่มือจดทะเบียนรถให้แก่บริษัทฯ 

ทั้งนี้ ลูกค้าจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถที่นำา

มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และสามารถนำา

รถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ

2. สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน

บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือทีม่โีฉนดทีด่นิเป็นประกัน ลกูค้า 

ที่มาขอสินเช่ือจะต้องส่งมอบโฉนดที่ดินตัวจริงให้แก ่

บริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นประกัน ทัง้นี ้บริษัทฯ เพ่ิมทางเลอืก 

ให้แก่ลูกค้า ในการจดจำานองที่ดินหากลูกค้าต้องการ 

วงเงนิสินเช่ือสูง ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้ของสินเช่ือทีม่โีฉนด 

ทีด่นิเป็นประกันมอีตัราดอกเบีย้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

3. สินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้บริการสินเช่ือส่วนบคุคลแบบไม่มหีลกัประกัน

ด้วยใบอนญุาตประกอบธรุกิจสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้

การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 

31 สิงหาคม 2549 แก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำาระ

สินเช่ือทะเบยีนรถกับบริษัทฯ มาก่อน และมปีระวัตกิาร 

ผ่อนชำาระที่ดีเท่านั้น เนื่องจากเป็นการให้สินเช่ือโดย 

ไม่มหีลักประกัน ซ่ึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ 

ส่วนบคุคลดงักล่าวอนญุาตให้สามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ 

ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 28 ต่อปี 

4. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

บริษัทฯ ให้บริการสนิเช่ือนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) 

ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การกำากับของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซ่ึง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการ 

ประกอบอาชีพดังกล่าวอนุญาตให้สามารถเรียกเก็บ

ดอกเบีย้ได้ไม่เกินอตัราร้อยละ 36 ต่อปี และเป็นสินเช่ือ 

แบบไม่มหีลกัประกัน โดยมวัีตถุประสงค์การให้สินเช่ือ 

เพ่ือการประกอบอาชีพให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อน

ชำาระสินเช่ือทะเบียนรถกับบริษัทฯ มาก่อน และม ี

ประวัติการผ่อนชำาระที่ดีเท่านั้น 

5. สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถ

จักรยานยนต์ภายใต้บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง จำากัด 

(“MTLS”) ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัดเมื่อวันที่ 

1 มนีาคม 2562 โดยมทีนุจดทะเบยีนและเรียกชำาระ 

แล้วจำานวน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 

200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบัน 

บริษัทฯ ถือหุ้นใน MTLS จำานวน 199,997 หุน้ คดิเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นทีจ่ำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด MTLS ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์ใหม่แก่ลูกค้าสินเช่ือทะเบียนรถของ 

บริษัทฯ ที่มีประวัติการชำาระที่ดีและมีความต้องการจะ 

ซ้ือรถจักรยานยนต์ ใหม่ด้วยการเช่าซ้ือผ่านสาขา 

ของบริษัทฯ

6. ธุรกิจบริการนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภยัภายใต้

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด 

(“MTLI”)  ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัดเมื่อวันที่  

4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียก 

ชำาระแล้วจำานวน 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจำานวน 

20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ปัจจุบัน 

บริษัทฯ ถือหุ้นใน MTLI จำานวน 19,998 หุ้น คิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย 

ได้แล้วทั้งหมด

MTLI ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ 

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (Compulsory 

Third Party Insurance : CTP) และประกันอุบัติเหตุ 

ส่วนบุคคล โดยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภยั ตามพระราชบญัญตัปิระกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 

จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตั้งแต่วันที่ 4 

พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

ที ่MTLI เป็นนายหน้าในการจำาหน่าย ได้แก่ กรมธรรม์

ประกันภัยคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถสำาหรับรถ

จักรยานยนต์(พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์) กรมธรรม์
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คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถสำาหรับรถยนต์ (พ.ร.บ. รถยนต์) กรมธรรม์ประกันภยัรถหาย และกรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

กลุม่ลกูค้าของบรษัิทฯ

กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็นประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุหรือแหล่งเงนิกู้จากธนาคารพาณชิย์ทัว่ไปได้ 

อันเนื่องมาจากไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานแสดงฐานะการเงินหรือรายได้ ซ่ึงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ดังนั้น หลักการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของบริษัทฯ จึงมิได้คำานึงถึงหลักฐานแสดงรายได้ หรือ

ข้อมูลแสดงฐานะทางเครดิตของลูกค้าเป็นสำาคัญ แต่พิจารณาถึงทรัพย์สินที่เป็นประกันแทน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้า 

ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ และภัยธรรมชาติ

จากการดำาเนินธุรกิจมาเกือบ 3 ทศวรรษ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในความต้องการใช้เงิน วัตถุประสงค์ของ 

การใช้เงิน พฤติกรรมการใช้และการชำาระเงิน รวมถึงปัจจัยซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี 

บริษัทฯ จึงมีแนวการปฏิบัติต่อลูกค้า “ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการให้บริการที ่

เป็นเลิศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ณ ส้ินปี 2562 บรษัิทฯ สามารถแบ่งกลุม่ลกูค้าตามขนาดของสินเชือ่คงค้างได้ดังน้ี

256025592558

20,000

0

40,000

60,000

80,000

หนวย : ลานบาท หนวย : สาขา

1,250

0

2,500

3,750

5,000

2561 2562

12,630

940

13.43

13.65

14.24

14.38

14.67

1,664

2,424

3,279

4,107

23,541

35,622

48,047

60,253

สินเช�อคงคาง (ลานบาท)

จำนวนสาขา (สาขา)

จำนวนสินเช�อคงคางเฉลี่ยตอสาขา (ลานบาท)

รถ

จักรยานยนต

รับจาง

1%

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

7%

พนักงาน

บริษัทเอกชน

16%

คาขาย

23%

แรงงานภาคกอสราง/

รับจางรายวัน

21%

เกษตรกร

32%

ศูนยประมูลพิษณุโลก

ศูนยประมูลขอนแกน

ศูนยประมูลนครราชสีมา

ศูนยประมูลอยุธยา

ศูนยประมูลราชบุรี

ศูนยประมูลชลบุรี



รายงานประจ�าปี 2562

29

เครือข่ายการให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์แก่ลูกค้ารายย่อยผ่านสาขาของบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมี 

รูปแบบสาขา 3 แบบคือ สาขาใหญ่ (Full Branch) สาขาย่อย (Sub Branch) และศูนย์บริการ (Service Center)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมจีำานวนสาขารวมท้ังหมด 4,107 สาขา และศูนย์ประมลูรวมท้ังหมด 6 ศูนย์

สามารถดรูายช่ือและสถานทีต่ัง้สาขาการให้บริการได้ที ่

เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.muangthaicap.com  

และ แอพพลิเคชั่น เมืองไทย แคปปิตอล 4.0 ทั้ง 

สำาหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในส่วน 

ของ “ค้นหาสาขา” หรือ “ติดต่อเรา”
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ยอดลกูหนีค้งเหลือตามประเภทของผลติภัณฑ์สนิเชือ่

หมายเหตุ: ยอดลูกหนี้คงเหลือ ค�านวณจากมูลหนี้ตามสัญญาและดอกเบี้ยค้างรับ

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้เร่ิมพัฒนาและปรับตัวสู่

ดจิทิลัอย่างสมบรูณ์แบบเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ 

บริษัทฯ ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “เมืองไทย 

แคปปิตอล 4.0” บนระบบปฏิบัติการ iOS และ  

Android เพ่ืออำานวยความสะดวกและความโปร่งใสใน 

การให้บริการแก่ลูกค้าในการแจ้งเตือนวันครบกำาหนด

ชำาระ ยอดที่ครบกำาหนดชำาระ และยอดสินเชื่อคงค้าง

บริการใหม่สู่ Cashless Society

บริษัทฯ ได้เร่ิมการให้บริการชำาระบลิข้ามธนาคาร (Cross  

Bank Bill Payment) เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่

ลกูค้าในการชำาระเงนิกู้ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึนผ่าน 

แอพพลิเคชั่นออนไลน์แบงกิ้ง K-Plus ของธนาคาร 

กสิกรไทยโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

การตลาดดิจิทัล และกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย

นอกจากการผลักดันการทำาการตลาดผ่านส่ือดิจิทัล 

และกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ

ความน่าเช่ือถือให้กับแบรนด์แล้ว บริษัทฯ ยังใช้ส่ือ 

โซเชียลมีเดียในการสร้างความผูกพันกับกลุ่มลูกค้า 

ของบริษัทฯอกีด้วย ทัง้นี ้ทีผ่่านมา บริษัทฯ พบว่าช่องทาง 

การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการ

ส่ือสารเพือ่การขายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นช่องทางการส่ือสาร 

ทีท่รงประสิทธภิาพทีส่ำาคญัระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ลกูค้า 

ของบริษัทฯ ในแง่อื่นๆ อาทิ การแจ้งเบาะแสทุจริต 

การรับเร่ืองร้องเรียน การรับคำาเสนอแนะและข้อตชิม 

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดแนวทางและเป้าหมายการใช้

ช่องทางโซเชียลมเีดยีทกุช่องทาง รวมถึง เว็บไซต์ของ 

บริษัท เฟซบุ๊ก และอื่นๆ ในการทำาหน้าที่ส่งสาร และ 

รับสารให้เกิดผลลัพธ์ และประโยชน์สูงสุด 

การพัฒนาและการปรบัตวัสูด่จิทิลั

ปี 2561ปี 2562

ประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ปี 2560

สินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

รวมยอดลูกหนี้คงเหลือ

42,946.45

5,851.70

60,337.69

5,350.53

6,104.22

84.79

34,275.76

2,216.05

48,047.47

6,630.58

4,925.08

-

26,844.13

1,013.73

35,622.57

4,921.28

2,843.43

-

71.17

9.70

100.00

8.87

10.12

0.14

71.34

4.61

100.00

13.80

10.25

-

75.35

2.85

100.00

13.82

7.98

-

สินเชื่อที่มีโฉนดที่ดิน 

เป็นหลักประกัน

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบ 

ไม่มีหลักประกัน

สินเชื่อเช่าซื้อรถ 

จักรยานยนต์ใหม่

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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การพัฒนา AI Chatbot 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนา AI Chatbot เพื่อ

ช่วยพัฒนาและปรับปรุงการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าผ่าน

ช่องทางโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น โดย AI Chatbot ของบริษัทฯ จะสามารถ

ตอบคำาถามของลกูค้าเบือ้งต้นเก่ียวกับผลติภณัฑ์สินเช่ือ 

ข้ันตอนในการดำาเนินการขอสินเช่ือ ที่ตั้งสาขาของ 

บริษัทฯ ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า เครื่องมือ AI 

Chatbot เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำาคัญที่สามารถ

เช่ือมต่อและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้า 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษาปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้

อย่างทัว่ถึง แม้อยูช่่วงเวลานอกทำาการของบริษัทฯ ก็ตาม

การตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน 

(Non-Bank) ประกอบธรุกิจให้บริการสนิเช่ือทะเบียนรถ

และสินเช่ือรายย่อย คู่แข่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

จึงเป็นผู้ประกอบการสินเช่ือทะเบียนรถที่มีใบอนุญาต

ในการประกอบธรุกิจสนิเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ 

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือ

การประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือ 

รายย่อยระดบัจงัหวัดภายใต้การกำากับ (Pico Finance)

จากกระทรวงการคลัง ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวนับเป็น

อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Barrier to entry) 

ที่สำาคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการที่มีความสนใจ

เข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการที่

ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเช่ือแล้วนั้น 

จะต้องมีความสามารถในการรักษาและดำารงไว้ซ่ึง

มาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์กำากับ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 สำาหรับผู้ประกอบ

ธรุกิจทีม่ใิช่สถาบนัการเงิน รายงานยอดสินเช่ือคงค้าง

สินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ (ไม่รวมทีม่ทีะเบยีน

รถเป็นประกัน) รวมทัง้ส้ิน 235,009 ล้านบาท เทยีบกับ

ยอดสินเช่ือคงค้างประเภทเดียวกันของบริษัทฯ 

จำานวน 6,104 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.59 

ของสัดส่วนการตลาด ยอดสินเชื่อคงค้างสินเชื่อส่วน

บุคคลภายใต้การกำากับประเภทสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ

เป็นประกัน รวมทั้งสิ้น 90,434 ล้านบาท เทียบกับ

ยอดสินเช่ือคงค้างประเภทเดียวกันของบริษัทฯ 

จำานวน 42,946 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ   47.48 

ของสดัส่วนการตลาด สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบ

อาชีพภายใต้การกำากับ มีมูลค่ารวม 19,318 ล้านบาท 

เทยีบกับยอดสินเช่ือคงค้างประเภทเดยีวกันของบริษัทฯ 

จำานวน 5,852 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.29 

ของสัดส่วนการตลาด 

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ สืบเนื่องจากการที่

กระทรวงการคลังได ้กำาหนดให ้ธุรกิจสินเช่ือที่มี

ทะเบียนรถเป็นประกันเป็นธุรกิจที่ต้องดำาเนินการภาย

ใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้

การกำากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตาม

ข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ) (ฉบับที่ 3) และ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ประกอบการให้บริการสินเช่ือ

ทั้งรายเก่า และรายใหม่ แสดงความสนใจในการเข้าสู่

การแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ

เหล่านี้ ได้รวมตัวกันในนามสมาคมการค้าผู้ประกอบ

ธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเพ่ือร่วมปรึกษาหารือแนวทาง

ในการดำาเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ร่วมกันทุกภาคฝ่าย

นอกจากนี ้ กระทรวงการคลงัได้ออกใบอนญุาตประกอบ 

ธุรกิจภายใต้ ใบอนุญาตสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัด

ภายใต้การกำากับ ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือจำานำา

ทะเบียนรถรายเล็กที่อยู่ในรูปบริษัท ซ่ึงเป็นการเพ่ิม

ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนทั่วไป 

(Financial Inclusion) และก่อให้เกิดความชัดเจนและ

โปร่งใสใจการดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับ จึงทำาให้มี

ผูป้ระกอบการเดมิทัง้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสถาบนัการเงิน 

และมิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการรายใหม่ 

รวมทั้งผู ้ประกอบการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถ

จักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบธุรกิจ
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บริการด้านการสื่อสาร และธุรกิจขายสินค้าอุปโภค

บริโภคอื่นๆ หันมาให้ความสนใจที่จะเข้าสู่การแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมสินเช่ือทะเบียนรถและสินเช่ือราย

ย่อยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ผู้ประกอบการได้

เร่ิมมีการพัฒนากลยุทธ์ ในการแข่งขัน ซ่ึงสามารถ

แจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. การแข่งขันด้วยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 

ที่แตกต่าง 

เนือ่งจากการแข่งขันทีรุ่นแรงข้ึน ผูป้ระกอบการให้บริการ 

สินเช่ือรายย่อย จึงพยายามสร้างความแตกต่างด้วย

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์สินเช่ือใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ 

สินเช่ือเดมิทีแ่ต่ละผูป้ระกอบการมคีวามชำานาญเป็นพิเศษ 

เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและครอบครองกลุม่ลกูค้าใหม่ อาท ิ

การขยับขยายจากผลิตภัณฑ์สินเช่ือจำานำาทะเบียนรถ

ไปยังสินเช่ือสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก สินเช่ือจำานำา

โฉนดที่ดิน สินเช่ือแบบกลุ่ม หรือการปล่อยสินเช่ือ

ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่าน

ธนาคารของตนเอง เป็นต้น

2. การแข่งขันด้วยเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการรายใหม่ ทั้งที่เป็นสถาบันการเงิน และ

มิใช่สถาบันการเงิน ซ่ึงไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ

ขยายจำานวนสาขา หรือมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่าง 

อาจเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยี 

และข้อมูล (Data Analytics) เป็นกลยุทธ์หลักในการ

แข่งขัน อาทิ การปล่อยสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันบน

โทรศัพท์ หรือการควบรวมกับธุรกิจที่ให้บริการด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็

มิได้เพิกเฉยต่อการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี หากแต่ได้

เร่ิมดำาเนินการในการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือปรับปรุง

ประสบการณ์การใช้บริการของกลุม่ลกูค้า (Customer 

Experience Management) เพ่ือให้ได้รับความสะดวก 

และความโปร่งใสในการให้บริการมากยิ่งขึ้น ด้วยการ 

นำาเสนอแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “เมืองไทย 

แคปปิตอล 4.0” ให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไป 

ใช้งานในการเช็คยอดคงค้าง และบริการอืน่ๆ ได้ อย่างไร 

ก็ตาม บริษัทฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการดำาเนินการเพื่อ

พัฒนาต่อยอดแอพพลิเคช่ันดังกล่าวให้สร้างมูลค่า 

ยิง่ข้ึน เพือ่รองรับการแข่งขันทีรุ่นแรงข้ึนในอตุสาหกรรม 

3. การแข่งขันด้วยราคาและการให้บริการ

ณ ปัจจุบัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังมิได้เข้าสู่

การแข่งขันด้านราคา แม้ว่าในระหว่างปี 2562 ที ่

ผ่านมา อาจมผีูป้ระกอบการบางรายมกีารปรับลด หรือ 

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ มองว่า เป็นเพียง

การปรับปรุงการดำาเนนิธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์

ที่เข้ามากำากับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมากกว่า 

ดังนั้น ลักษณะการแข่งขันในอุตสาหกรรมในช่วงปีนี้ 

ยังคงจะเป็นการแข่งขันด้านการให้บริการเป็นหลัก 

ทั้งนี้ เมื่อการแข่งขันเร่ิมเข้าสู่การแข่งขันด้านราคา 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่มีความได ้

เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจาก มีต้นทุนที่ตำ่ากว่า ม ี

ฐานลูกค้าใหญ่กว่า และอาจมีการจัดการความเส่ียง

ภายในทีม่ปีระสิทธภิาพมากกว่าในการรักษาคณุภาพหนี้ 

จึงทำาให้สามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงเพ่ือแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้เรียกเก็บอตัราดอกเบีย้

ที่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่แล้ว

กลยุทธ์ ในการแข่งขันของบริษัทฯ

กลยทุธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นไปเพ่ือสอดคล้อง 

กับสโลแกน “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ใจ” 

ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1. การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำาคัญของการสินเช่ือรายย่อย 

คือ ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการใช้เงินของลูกค้าได้อย่าง 

รวดเร็วและทันเวลา บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนการอนุมัติ 

สินเช่ือทีก่ระชับ ทำาให้ลกูค้าสามารถทราบผลการอนมุตัิ

และรับเงินได้ภายใน 20 นาที โดยที่บริษัทฯ ยังคงให้

ความสำาคัญกับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รัดกุม

2. การบริการลูกค้าด้วยความใส่ใจและเป็นมิตร

คุณภาพของการให้บริการถือเป็นหัวใจสำาคัญในการ 

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น
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และให้ความสำาคัญกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดย

พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมด้าน

การให้บริการอย่างสมำ่าเสมอ ทำาให้พนักงานสามารถ 

ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและ 

เป็นมิตรกับลูกค้าดังสโลแกนของบริษัทฯ ว่า “บริการ 

ใกล้ชิด ดุจญาติมิตรท่ีรู้ ใจ” จากเหตุผลดังกล่าว 

ทำาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงแนะนำาบุคคลอื่นๆ ให้มาใช้บริการกับบริษัทฯ 

อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกฝังค่านิยม 

5 ประการ แก่พนักงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเท 

เพื่องาน ทัศนคติดี สามัคคีรวมใจ และระเบียบวินัย 

เคร่งครัด

3. การติดตามหน้ีท่ีมีประสิทธิภาพและเคารพต่อ

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า

ด้วยประสบการณ์การดำาเนินธุรกิจการให้สินเช่ือ

ทะเบยีนรถและสินเช่ือส่วนบคุคลของผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

ทำาให้เข้าใจพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของลูกค้าเป็น

อย่างดี สามารถกำาหนดกระบวนการอนุมัติสินเช่ือ 

วงเงินสินเช่ือ รวมถึงกระบวนการติดตามทวงหนี้ที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าโดย

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการบริหารลูกหนี้ที่เรียกว่า 

“MTC Model” ซ่ึงเป็นการบริหารหนี้รอบด้านทั้ง 

คณุภาพลกูหนี ้ความสามารถในการเก็บหนี ้และความ 

สามารถในการบริหารหนี้ โดย MTC Model ถือเป็น 

เครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถควบคุมลูกหนี้

ให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำาหนดได้

4. การมีช่องทางการให้บริการครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ส่วนใหญ่ของประเทศ

บริษัทฯ มีสาขาให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมพ้ืนที่

ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 

มีสาขา ทั้งสิ้น 4,107 สาขา ลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้

บริการและชำาระค่างวดได้ที่ทุกสาขาของบริษัทฯ 

ทำาให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการมาใช้บริการของ 

บริษัทฯ และส่งผลทำาให้บริษัทฯ สามารถขยายฐาน 

ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชื่อบริษัท  

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ผู้ ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน ประกอบ

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ สินเชื่อรายย่อย

เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ และสินเชื่อโฉนด

ที่ดิน (ไมโครไฟแนนซ์)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่

32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700 

เลขทะเบียนบริษัท 

บมจ.เลขที่ 0107557000195 

Homepage    

http://www.muangthaicap.com 

โทรศัพท ์ 

0-2880-1033

โทรสาร  

0-2880-1733

นายทะเบียนหลักทรัพย์   

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0-2009-9999

เลขานุการบริษัท    

นางสาว มลฑล อ่อนแผน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน) 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ  

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0-2880-10333 

Email. Monthon.o@muangthaicap.com

ผู้สอบบัญชี    

นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951  

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทร. 0-2264-0777

ข้อมูลทั่วไป
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ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจ

การลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการงทุนในบริษัทย่อย โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวน

หุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

ผลการดำาเนินธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.60 ของรายได้รวม โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

ประเภท

ธุรกิจ

ทุนจด

ทะเบียน

(ล้านบาท)

ทุนชำาระ

แล้ว

(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น

ทั้งหมด

ที่ออก

จำาหน่าย

แล้ว

จำานวน

หุ้นที่ถือ

อัตราส่วน

การถือหุ้น

(%)

ชนิด

ของหุ้น

ชื่อบริษัท สถานที่ตั้งลำาดับ

บริษัท เมืองไทย 

ลิสซิ่ง อินชัวรันส์ 

จำากัด

บริษัท เมืองไทย  

ลิสซิ่ง จำากัด

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

นายหน้า

ค้าประกัน

เช่าซ้ือ

2

20

2

20

20,000

200,000

19,998

199,997

99.99

99.99

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

1.

2.

หมายเหต:ุ 1)  รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าตดิตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI 

  2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเสียหายจากการยึดรถ 

  รายได้ดอกเบีย้ เป็นต้น 

ปี 2561ปี 2562

ประเภทของรายได้

ปี 2560

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการสินเชื่อ

- สินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน

- สินเชื่อส่วนบุคคล

- สินเชื่อเช่าซื้อ

รวมรายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 1)

รายได้อื่น 2)

รวมรายได้ทั้งหมด

5.23

12,687.93

9,603.50

11,879.69

723.22

85.02

2,270.96

-

10,416.46

8,096.29

9,544.31

796.38

75.77

1,448.02

-

7,470.99

6,116.56

6,794.92

642.03

34.04

678.36

0.04

100.00

75.69

93.61

5.70

0.69

17.90

-

100.00

77.73

91.63

7.64

0.73

13.90

-

100.00

81.87

90.95

8.59

0.46

9.08

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ทุนจดทะเบียน จำานวน 2,120,000,000.00  บาท 

 ทุนชำาระแล้ว จำานวน 2,120,000,000.00 บาท

 ชนิดของหุ้น  :  หุ้นสามัญ

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการสินเช่ือ แหล่งที่มาของเงินทุนจึงนับเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ที่สำาคัญในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทฯ การจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารสัดส่วน

เงินทุนของบริษัทฯ ต้องกระทำาด้วยความระมัดระวังเพื่อควบคุมมิให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน 

ที่สูงเกินไป ขณะเดียวกับรักษาเสถียรภาพของสภาพคล่องของบริษัทฯให้เหมาะสมอีกด้วย

แหล่งที่มาของเงินทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สิน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์จำานวน

ทั้งส้ิน 8,670 ล้านบาท และการออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ อย่างไรก็ดี ใน 

ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำาการออกเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป (PO : Public Offering) เป็นครั้งแรก

ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ

ธุรกิจในอนาคต

นอกจากนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับเครดิตเรตติ้ง สำาหรับการออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและ

ไม่มีหลักประกัน โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำากัด จาก BBB เป็น BBB+ ส่งผลกระทบเชิงบวกในการ 

ระดมทุนของบริษัทฯ ผ่านตลาดตราสารหนี้ ทั้งต่อต้นทุนการเสนอขายหุ้นกู้ และขนาดของตลาดที่รองรับเงินกู้ยืม

ระยะยาวและหุ้นกู้มีระยะเวลาชำาระคืนเงินกู้ระหว่าง 18-48 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเห็นว่าสัดส่วน

ระยะเวลาเงินกู้ยืมเฉลี่ยดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และข้อมูลเก่ียวกับตราสารหนี้ของ 

บริษัทฯ ที่เสนอขาย สามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของบริษัทฯที่เสนอขาย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการ

ดำาเนินธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อชำาระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ 

มูลค่าของหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 35,313 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 

วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 1/2560  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 2/2560  

ชุดที่ 3 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 3/2560  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท 

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 4/2560  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 5/2560  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2563

10/2/2560

26/5/2560

7/7/2560

8/8/2560

18/8/2560

10/2/2563

26/11/2563

7/7/2563

8/8/2563

18/8/2563

2,600.00

1,930.00

110.00

800.00

100.00

3.70

4.20

3.60

3.70

3.60

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย 

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย 

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนไม่เกิน  

10 ราย 

1

2

3

4

5
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วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 6/2560  

ชุดที่ 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท 

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 6/2560  

ชุดที่ 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 7/2560  

ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2563

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 1/2561 

ชุดที่ 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย ลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 1/2561  

ชุดที่ 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 2/2561  

ชุดที่ 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

31/8/2560

31/8/2560

18/10/2560

28/2/2561

28/2/2561

19/7/2561

31/8/2563

31/8/2564

6/10/2563

28/2/2564

28/2/2565

19/5/2564

1,947.20

1,295.80

1,250.00

2,000.00

1,000.00

1,833.00

3.60

4.00

3.63

3.70

3.95

3.85

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

6

7

8

9

10

11
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วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 2/2561  

ชุดที่ 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 3/2561  

ชุดที่ 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 3/2561  

ชุดท่ี 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 1/2562  

ชุดท่ี 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 1/2562  

ชุดท่ี 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 2/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565

19/7/2561

2/11/2561

2/11/2561

22/2/2562

22/2/2562

26/2/2562

19/7/2565

2/11/2564

2/11/2565

28/2/2565

2/11/2565

28/2/2565

1,564.00

1,697.50

1,515.50

1,650.30

2,349.70

500.00

4.10

4.10

4.30

4.10

4.30

4.10

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่นักลงทุน

สถาบันและ/

หรือผู้ลงทุน 

รายใหญ่

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

12

13

14

15

16

17
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วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 3/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 4/2562  

ชุดท่ี 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 4/2562  

ชุดท่ี 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 4/2562  

ชุดท่ี 3 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 5/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 6/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2566

19/6/2562

11/7/2562

11/7/2562

11/7/2562

12/7/2562

22/7/2562

30/6/2565

11/7/2564

11/7/2565

11/7/2566

23/7/2564

14/7/2566

270.00

1,200.00

2,043.30

1,756.70

200.00

500.00

3.20

3.40

3.80

4.00

3.01

3.70

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย 

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

18

19

20

21

22

23
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วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 7/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2565

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 8/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน) 

คร้ังท่ี 9/2562  

ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 10/2562  

ชุดท่ี 1 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 10/2562  

ชุดท่ี 3 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี 2566

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 10/2562  

ชุดท่ี 2 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี 2566

9/8/2562

15/8/2562

19/8/2562

14/11/2562

14/11/2562

14/11/2562

8/8/2565

13/8/2564

19/8/2564

14/11/2564

14/11/2566

14/2/2566

200.00

500.00

500.00

1,000.00

500.00

1,500.00

3.19

3.00

2.96

2.80

3.45

3.40

เสนอขายต่อ

ผู้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป 

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

เสนอขายให้

แก่ประชาชน

เป็นการทั่วไป 

(ผู้ลงทุนทั่วไป

และ/หรือ 

ผู้ลงทุนสถาบัน)

24

25

26

27

28

29
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วันครบกำาหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

(%)

ประเภทการ

เสนอขาย

ชื่อหุ้นกู้

ชื่อ จำานวนหุ้น %

วันออกหุ้นกู้ลำาดับ

ลำาดับ

หุ้นกู้ของบริษัท  

เมืองไทย แคปปิตอล 

จำากัด (มหาชน)  

คร้ังท่ี 10/2562  

ชุดท่ี 4 ครบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

นาง ดาวนภา เพชรอำาไพ

นาย ชูชาติ เพ็ชรอำาไพ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

SOUTH EAST ASIA UK  

(TYPE C) NOMINEES LIMITED

STATE STREET EUROPE LIMITED

CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK 

LONDON RE FUND 208

นาง ขวัญตา เวศย์วรุตม ์

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 

ปันผล 70/30 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

720,000,000

710,056,400

112,051,579

56,608,700

53,702,163

28,478,400

14,293,500

13,764,400 

13,591,100

12,841,400

33.962

33.493

5.285

2.670

2.533

1.343

0.674 

0.649 

0.641

0.606

รวมมูลค่าสุทธิ

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

35,313.00

3.40 เสนอขายต่อ 

ผู้ลงทุนสถาบัน

30

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น

มูลค่าของตั๋วเงินที่ยังไม่ครบก�าหนดไถ่ถอนรวมทั้งส้ิน 947 ล้านบาท ทั้งน้ีตั๋วเงินมีระยะเวลาครบก�าหนดไม่เกิน 270 วัน และ

ไม่มีหลักประกัน

ตารางรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายการแรก ณ วันที ่8  พฤศจกิายน 2562  

หมายเหตุ: 1 นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการบริหาร
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 2 นางดาวนภา เพชรอ�าไพ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

นโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างยิ่งยวด ด้วยการกำาหนดนโยบายการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง และกำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการ

สร้างการจดัการบริหารความเส่ียงให้เป็นส่วนหนึง่ของวัฒนธรรมองค์กรด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้ธรุกิจสามารถเตบิโต สร้าง 

ผลตอบแทน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดการให้มี

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับความหลักสากล ซึ่งมีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง ตลอดถึงหน่วยงานบริหารความเส่ียงทีท่ำาหน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระไว้อย่างชัดเจน

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทฯ ยึดถือกรอบการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Framework) ตามมาตรฐานสากลของ

หลักการบริหารความเสี่ยง COSOERM ซึ่งประกอบ 

ด้วยแนวทางปฏิบัติครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด 

8 รายการ ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือปลกูฝังสภาพแวดล้อม 

การควบคุมภายในท่ีดี บริษัทได้ดำาเนินการติดตาม

ดังนี้

 คณะกรรมการได้อนมุตัใิห้จดัตัง้ฝ่ายบริหารความเส่ียง

และกฎหมาย พร้อมทัง้มอบหมายให้ดแูลให้ความเส่ียง

อยู่ภายใต้การควบคุมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 คณะกรรมการได้กำาหนดและปรับปรุงคูม่อืการบริหาร

ความเส่ียง นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และ 

จรรยาบรรณของบริษัท จริยธรรมทางธรุกิจ นโยบายอืน่ๆ 

ของบริษัทฯ รวมถึงข้ันตอนนการปฏบิตังิาน เพ่ือให้เป็น 

กรอบในการบริหารธุรกิจ และบริหารความเส่ียงใน 

องค์กร และจะต้องสื่อสารไปยังให้ผู้บริหาร พนักงาน 

และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องได้รับทราบและสามารถ

ปฏิบัติตามนโยบายได้

2. การกำาหนดวัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนจะถูกกำาหนดไว้

เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ พร้อมกับกลยุทธ์

ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะล้มเหลว

 ในการกำาหนดวัตถุประสงค์นั้น ทั้งคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน 

ในเร่ืองของเป้าหมายที่บริษัทคาดหวังในระยะยาว 

กลยุทธ์ที่จะไปถึงยังเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายใน 

ระยะส้ัน และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอันจะส่งผล

ไปยังเป้าหมายระยะยาว อัตราความเส่ียงที่บริษัทจะ

ยอมรับได้จะต้องอธิบายได้ มีความชัดเจน และได้ 

รับการสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

3. การระบุความเสี่ยง

 ฝ่ายบริหารจัดการความเส่ียงและกฎหมายมีหน้าที่

รับผดิชอบในการตระหนกัรู้ และสามารถระบคุวามเส่ียง

ในการดำาเนนิธรุกิจได้ บริษัทฯ ใช้เคร่ืองมอืหลากหลาย

ในข้ันตอนการระบคุวามเส่ียงนี ้เช่น การระดมสมองใน

ระหว่างการประชุมภายในระหว่างฝ่ายต่างๆ การวิเคราะห์ 

SWOT การวิเคราะห์สมมติฐาน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึง

การรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสีย

 ความเสี่ยงจะได้รับการกำาหนดว่าเป็นความเส่ียง 

ประเภทที่เป็นภัยคุกคาม เป็นความเสี่ยงที่เป็นโอกาส 

หรือเป็นเพียงความเส่ียงที่เป็นความไม่แน่นอนของ 

บริษัทฯ ทั้งผลกระทบ บริษัทจะต้องประมาณการ

ผลกระทบหรือขนาดของความเส่ียงในข้ันตอนการ 

ประเมินความเสี่ยงต่อไป
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ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ปัจจัยความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง

 การจัดอันดับความสำาคัญของแต่ละความเส่ียงนั้น 

จะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบ

ของแต่ละความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ได้รับการจัดอันดับ

ว่าเป็นความเสี่ยงระดับ “สูง” และ “สูงมาก” จะได้ 

รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายการบริหารจัดการ

ความเส่ียงและกฎหมาย และคณะกรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

 ผลจากการประเมินความเสี่ยงที่สำาคัญจะได้รับการ

บันทึกไว้เป็นข้อมูลเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในและ 

ภายนอกองค์กรข้อมูลที่เพียงพอ และเหมาะสมจะ 

เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะ 

กรรมการในการแนะนำาแนวทางในการจำากัด ลด หรือ 

กำาจัดความเสี่ยงได้

 บริษัทฯ จะทำาการทบทวนการประเมนิความเส่ียงเป็น 

ระยะเพ่ือสะท้อนถึงความเส่ียงใหม่ๆ และข้ันตอนใหม่ๆ  

ในการลดความเสี่ยง

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ภายใต้อตัราความเส่ียงทีบ่ริษัทยอมรับได้นัน้ การปฏบัิติ

ต่อการตอบสนองความเส่ียงสามารถแจงได้ดงัต่อไปนี้

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : เพื่อกำาจัดเหตุการณ์ซึ่ง

นำามาซึ่งความเสี่ยง

 การลดความเส่ียง : ปฏบิตักิารควบคมุให้ความเสีย่ง

ลดไปอยู่ภายใต้อัตราความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้

 การกระจายความเส่ียง : ผู้มีส่วนได้เสียมากกว่า

หนึ่งกลุ ่มได้รับการแบ่งปันทั้งความเส่ียงและผล

ตอบแทนผ่านวิธีการต่างๆ

 การยอมรับความเส่ียง : ผูบ้ริหารตดัสินใจทีจ่ะยอมรับ

ความสูญเสีย หรือการผิดไปจากเป้าหมาย จากผล 

กระทบจากความเสี่ยง

6. กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

 บริษัทใช้กลยุทธ์ ในการควบคุมเพ่ือการป้องกัน 

ความเสี่ยง และการค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว

เพ่ือหลกีเลีย่งและลดความเส่ียง

 กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง : คือการยับยั้งการ

เกิดเหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์ก่อนที่จะเกิดข้ึนและใช ้

การควบคุมภายในเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านั้น

 กิจกรรมการค้นพบความเส่ียง : คอืการระบเุหตกุารณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนและแจ้งเตือนการจัดการ 

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผ่ายบริหารสามารถ 

ดำาเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

7. การส่ือสารและการปลกูฝังวัฒนธรรมความเส่ียง

ในองค์กร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือ 

สำาคัญและทรงพลังที่สุดที่ทำาให้การส่ือสารเร่ืองความ

เส่ียงทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กรประสบความ 

สำาเร็จ อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันท่วงที และเพียงพอ 

สำาหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ ใช้ ในการ

ตัดสินใจ และเพ่ือให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติ

ตามได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง โดยได ้

กำาหนดนโยบายการรักษาข้อมูลและความมั่นคง 

ปลอดภัยสารสนเทศแล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนในการ 

ตดิตัง้ระบบ SAP และระบบปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ในการ

จดัการข้อมูลภายในองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ ยัง

ให้ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศระดับโลกเป็นผู้ปฏิบัติ

การตรวจสอบระบบสารสนเทศและความปลอดภยัของ 

บริษัทฯ เป็นประจำาทกุปีและรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อีกด้วย

8. การติดตามความเสี่ยง

การประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และฝ่ายบริหารความเส่ียและกฎหมายถูกจัดข้ึนเป็น 

ประจำาอย่างน้อยไตรมาสละคร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

บริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมความเส่ียง

มีความเพียงพอ เหมาะสม และดำาเนินการอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการบริหารความเส่ียง/คณะกรรมการบรรษัทภบิาล/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ร่วมกันกำาหนด ทบทวน และอนมุตัเิป้าหมายและนโยบายด้านการจดัการบริหารความเส่ียงและขอบเขตความเส่ียงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) และการพัฒนาการอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) แนะแนวทางการดำาเนินงาน รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำา 

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) พร้อมทั้งกำาหนดกรอบการบริหารและจัดการความเสี่ยง รวมถึง 

ความเสี่ยง Megaforce และกำาหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้เกิด 

การติดตามงานด้านการกำากับดูแล

หน่วยงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมิน ให้ความเห็น 

ติดตามผล และรายงานความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้บริหาร และ 

คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือวางแผนกลยทุธ์และหาแนวทางในการควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

ผูบริหาร

หนวยงานจัดการ

บริหารความเสี่ยง

หนวยงานธุรกิจ และ 

คณะทำงานการพัฒนา

อยางยั่งยืน

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

และ การกำกับดูแล
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานการกำากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การตรวบคุมภายใน และการกำากับดูแลกิจการ

หน่วยธุรกิจ ร่วมกับคณะทำางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำางานการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ซ่ึงประกอบด้วยตวัแทนจากหลายหน่วยธุรกิจทีม่คีวามเก่ียวข้องกับผูม้ส่ีวนได้เสีย 

ของบริษัททุกกลุ่ม อาทิ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายการ 

ตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ธุรการ) ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบใน 

การจดัทำากลยทุธ์เพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียง และปฏบิตังิานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ของบริษัทฯ 

ปัจจัยความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

1.1 ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

เน่ืองจากการให้บริการสินเช่ือของบริษัทฯ เป็นการให้บริการสินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อย ซ่ึงมีวงเงินการให้สินเช่ือ 

เฉลี่ยต่อสัญญาที่ตำ่า โดยยอดการให้สินเชื่อเฉลี่ยต่อสัญญาของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อสัญญา 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายกำากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) ให้วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

ต่อสัญญา และให้วงเงินไม่เกิน 510,000 บาทต่อรายลกูค้า ประกอบกับนโยบายการบริหารแบบกระจายอำานาจ 

(decentralization) ไปยังสาขาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,107 สาขา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึง 

ความเป็นไปได้ ในการทุจริตของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้วางมาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ 

ทุจริตของพนักงานอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดระบบการควบคุมภายใน หรือการนำาระบบปฏิบัติการ 

SAP มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงด้านการทุจริต นอกจากนั้น ในปี 2561 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต (whistleblower) เพิ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 

อื่นของบริษัทได้มีส่วนร่วมและสามารถรายงานหากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการทุจริต ซ่ึงหากพบว่าพนักงานทุจริต 

บริษัทฯ จะดำาเนินการให้พนักงานดังกล่าวรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและมีคำาสั่งไล่ออกทันที นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีมาตรการให้ดำาเนินคดีต่อพนักงานที่ทำาการทุจริตอย่างถึงที่สุดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงาน

บริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการป้องกันการเกิด

การทุจริตและคอรัปชั่นดังนี้
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 1. ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการ

บริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในว่า

เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น 

และมีความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจเสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และนำาไปเป็นแนวทางให ้

ผูป้ฏบิตังิานนำาไปดำาเนนิการ กระบวนการดงักล่าวเป็น 

การควบคุมความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน (Preventive 

Control)

 2. บริษัทฯ ได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อาทิ 

ระบบปฏิบัติการ SAP และการติดตั้งกล้องวงจรปิด

เข้ามาใช้ ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้เป็นมาตรการ

ควบคมุความเสีย่งเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) 

 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามระบบ (compliance) การสุ่มตรวจ และการตดิต่อ

ลกูค้า ตดิตาม ประเมนิผล และนำาเสนอแนวทางป้องกัน

การทุจริตต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และรายงานต่อ

คณะกรรมการตวจสอบตามรอบการรายงาน

 4. จัดให้มีการตรวจสอบสัญญา เอกสาร

ประกอบการขอสินเช่ือ และการตรวจนับเงินสดแบบ

ข้ามสาขาโดยสมำ่าเสมอ และแจ้งเหตุอันพึงสงสัยต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ

 5. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

แจ้งเหตุอันพึงสงสัยที่ส่อไปในทางทุจริตผ่านช่องทาง 

whistleblower ของบริษัทฯ ดังที่เปิดเผยไว้ ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับรองว่าผู ้แจ้ง

เบาะแสจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการรับเร่ือง

ร้องเรียนของบริษัทฯ

 6. เมื่อตรวจพบเหตุที่อาจทำาให้เช่ือได้ว่าเกิด

การทุจริต ฝ่ายกิจการสาขาต้องสืบสวนให้ถึงที่สุดและ

รายงานต่อฝ่ายบริหารเพ่ือกำาหนดมาตรการลงโทษ

ตามข้อเท็จจริงที่พบ

 7. ให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่เก่ียวกับ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมไปถึงบท

ลงโทษ รวมถึงมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับ

ทราบ และทบทวนเป็นระยะ ถึงแนวทางการปฏิบัติ

งานที่บริษัทฯ กำาหนดไว้เพื่อป้องกันการทุจริต ผ่าน

ทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition: CAC)

1.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีความท้าทายในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอกับการ

เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ท่ามกลางการแข่งขัน

ที่ทวีความรุนแรงในกลุ ่มอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 

การจัดหาบุคลากรเพ่ือประจำาการในสาขาของบริษัทฯ 

ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศย่ิงทำาให้การบริหารจัดการมี

ความท้าทายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน

การพัฒนาบุคลากร การบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กร 

การสร้างวินัย การจัดการการควบคุมภายใน การเข้าสู่

สังคมสูงวัย หรือแม้กระทั่งทัศนคติในการทำางานที่

แตกต่างกันของบุคลากรต่างวัย อุปสรรคดังกล่าวส่ง

ผลให้พนักงานใหม่มีอัตราการลาออกในช่วงอายุงาน

ไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่ผ่านทดลองงานสูง (Turnover 

Rate) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อการ

เติบโต และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 

ดังนั้นการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 

และการรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความเจริญก้าวหน้า

ไปพร้อมๆ กับการเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ยาวนานเป็นส่ิงท้าทายและจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับ

บริษัทฯ

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มกีารกำาหนดให้มแีนวทางในการตดิตามประเมนิ

ความเส่ียง การกำาหนดแนวทางการปฏบิตัติามแนวทาง

ในการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากร

บุคคลดังนี้

 1. บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่

เหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์

ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการสำารวจ

ความพึงพอใจของพนักงาน เพ่ือเข้าใจปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบต่อความ 

พึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำา ทั้งนี้
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ข้อมลูจากการสำารวจจะถูกนำาไปใช้ในการปรับปรุงกลยทุธ์ 

หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 3. บริษัทฯ จดัให้มช่ีองทางการส่ือสารภายใน

ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ กล่าวคือ พนักงาน

สามารถส่ือสารกับพนักงานได้ โดยตรง นอกจากนี้

พนักงานยังสามารถส่ือสารกับผู ้บังคับบัญชา หรือ

ผู้บริหาร และผู้บริหาร รวมถึงผู้บังคับบัญชาก็สามารถ

ส่ือสารกับพนักงานได้อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการ

ส่ือสารตามโครงการเทคโนโลยีเช่ือมเราเข้าด้วยกัน 

ซ่ึงประกอบด้วย แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

(MTC University Digital Learning Platform) และ

แพลตฟอร์มถามตอบ (MTC Forum Digital Platform) 

นอกจากนัน้ยงัมช่ีองทางวารสารรายเดอืน “เมอืงไทย

สัมพันธ์” ทัง้ในรูปแบบรูปเล่ม และในรูปแบบ e-book 

ที่เก็บไว้ ใน MTC University Digital Forum ที่

พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเนื้อหาภายใน

วารสาร จะเน้นการส่ือสารนโยบายจากผู ้บริหาร 

ข ้อความที่ผู้บริหารต้องการส่ือสารไปยังพนักงาน 

แบ่งปันประสบการณ์การดูแลและติดตามหนี้ของ

พนักงาน ความรู้ ข่าวสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ของการแข่งขันทางการตลาดและอุตสาหกรรม 

 4. บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน 

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโอกาสและ

แรงจูงใจในการทำางานนั้นจะช่วยเพ่ิมศักยภาพของ

พนักงาน ซ่ึงท้ายสุดแล้วจะช่วยเพ่ิมผลประโยชน์

ของบริษัทฯในระยะยาว ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมหีน้าทีเ่ตรียม

ความพร้อมให้แก่พนกังาน ให้มคีวามก้าวหน้าและความ

มัน่คงในอาชีพของคนเองผ่านโครงการอบรมของบริษัทฯ 

ดังรายละเอียดตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 5. เนื่องจากการทำางานเป็นทีมเป็นวัฒนธรรม

องค์กรหลัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำาการประเมินแบบ 

360 องศามาใช้ ในการประเมินความสามารถและ

ศักยภาพของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

เกิดการประเมินที่โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นอิสระ 

นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มกีารสัมภาษณ์พนกังานทีล่าออก

จากบริษัท (Exit Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

ถึงปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลาออกของพนักงาน 

 6. บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดความหลากหลาย

ในองค์กร เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่มีการกีดกันในทุก

กระบวนแบบ End-to-End 

1.3 ความเส่ียงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลัก

ประกันได้ 

บริษัทฯ ประกอบธรุกิจหลกัคอืการให้สินเช่ือทะเบยีนรถ 

โดยลูกค้าจะต้องนำารถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือรถ

เพ่ือการเกษตรที่ตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาเป็น

หลักประกันในการขอสินเช่ือโดยไม่ต้องจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ สามารถเข้ายึดรถที่เป็น

หลักประกันจากลูกค้าเพ่ือนำามาขายทอดตลาดได้โดย

ผ่านศูนย์ประมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด

ชำาระหนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักประกันดังกล่าว

เป็นทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงอาจ

ทำาให้ยากต่อการติดตามและยึดหลักประกัน ซ่ึงหาก 

บริษัทฯ ไม่สามารถติดตามยึดหลักประกันดังกล่าวได้ 

ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงินและผล

การดำาเนินงานของบริษัทฯ

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการไม่สามารถ

ติดตามยึดหลักประกันได้

 1. เพ่ือลดโอกาสทีบ่ริษัทฯ ไม่สามารถตดิตาม

ยึดหลักประกันได้ บริษัทฯ จึงกำาหนดคุณสมบัติของ

ลูกค้าที่จะมาขอสินเช่ือของบริษัทฯ โดยจะต้องมี

ภูมิลำาเนา หรือมีสถานที่ทำางานอยู่ในพ้ืนที่ของสาขา

ที่มาขอใช้บริการ หากมีภูมิลำาเนาต่างพื้นที่ จะต้องมี

บุคคลที่สามซ่ึงเป็นบุคคลที่มีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่เป็น

ผู้คำ้าประกัน ทั้งนี้ เพื่อพนักงานสินเชื่อประจำาสาขาจะ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ของ

ลูกค้า และสามารถติดตามดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด

และทั่วถึง

 2. การสร้างเครือข่ายสาขาขนาดใหญ่ ผ่านสาขา 

และพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นอีกหน่ึง

กลไกที่บริษัทฯ ใช้ ในการติดตามหนี้ และยึดสินทรัพย์

หลักประกันในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์
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1.4 ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้

กระบวนการในการขายสินทรัพย์ทีย่ดึมาหลงัจากลกูค้า

ผิดชำาระหนี้นั้น บริษัทฯ จะนำามาประมูลโดยผ่านศูนย์

ประมลูทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลและบริหารงานของบริษัทฯ 

ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง คือศูนย์ประมูล

พิษณุโลก ศูนย์ประมูลอยุธยา ศูนย์ประมูลชลบุรี ศูนย์

ประมูลขอนแก่น ศูนย์ประมูลนครราชสีมา และศูนย์

ประมูลราชบุรี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่

การประเมินสินทรัพย์อาจเกิดผลขาดทุน หากราคาที่

ประมูลขายสินทรัพย์ตำ่ากว่ายอดลูกหนี้คงค้าง ซึ่งส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการขายทรพัย์สิน

ที่ยึดมาได้

 1. บริษัทฯให้ความสำาคัญกับการกำาหนด

วงเงินสินเชื่อ หรือ LTV ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับประเภทรถ รุ่นรถ ความนิยม และสภาพของ

สินทรัพย์ที่นำามาเป็นหลักประกัน โดยจะมีการทบทวน

ตารางยอดจัดสินเชื่อเป็นประจำา หรือเมื่อมีเหตุการณ์

ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

 2. การปฏบิตังิาน ณ ศนูย์ประมลู เป็นอกีหนึง่

กลไกที่บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดอุปสงค์

เพียงพอและเหมาะสมกับอุปทานหรือสินทรัพย์ที่นำา

มาประมูล อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายให้ได้ราคา

ประมูลของทรัพย์สินและให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในกรณีที่ศูนย์ประมูลสามารถขาย

สินทรัพย์ได้มากกว่ามูลหนี้ บริษัทฯ จะคืนส่วนต่างให้

กับลูกค้า

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.1 ความเส่ียงจากการจดัหาเงนิทุนไม่เพียงพอและ

การขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

การขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ทำาให้

บริษัทฯ มีความจำาเป็นจะต้องจัดหาเงินทุน หรือก่อหนี้

เพ่ิมข้ึนในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัว ซ่ึงก่อให้

เกิดความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอ 

และขาดสภาพคล่องในอนาคต ดังนั้น นอกจากแหล่ง

เงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินแล้ว บริษัทฯ 

ยังคงพยายามจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นโดยคำานึงถึง

โครงสร้างทางการเงิน ประโยชน์ และผลกระทบของ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการจัดหาเงิน

ทุนไม่เพียงพอและการขาดสภาพคล่อง

 1. ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ทำาการออกหุ้นกู้

ประเภทด้อยสิทธ ิ และไม่มหีลกัประกันให้แก่ประชาชน 

(Public Offering) เป็นคร้ังแรก โดยในรอบแรก บริษัทฯ 

เสนอขายตราสารหนี้ให้แก่ประชาชน จำานวน 4,000 

ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่สอง 

จำานวน 5,000 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่ง

การเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนนั้น เป็นกระบวน

การลดความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนไม่เพียงพอ

และการขาดสภาพคล่องของบริษัท และช่วยให้บริษัทฯ 

เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่

บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ในอนาคต

 2. บริษัทฯ มีการบริหารจัดการให้ตั๋วแลกเงิน 

(ตราสารหนี้ระยะสั้น) ที่ออกโดยบริษัทฯ มีวงเงินคง

เหลือจากสถาบันการเงินสำารองเพียงพอที่จะรองรับ

มูลค่าของตั๋วแลกเงินได้ หากเกิดกรณีที่ตลาดตั๋ว

แลกเงินมีความผันผวน บริษัทฯ ก็จะสามารถหาเงิน

ทุนจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันที

 3. บริษัทฯ มกีารบริหารสัดส่วนหนีสิ้นระยะยาว 

(อายุสัญญามากกว่า 1 ปี) และหนี้สินระยะสั้น (อายุ

สัญญาน้อยกว่า 1 ปี) ให้มีอัตราส่วนหนี้สินระยะยาว

สูงกว่าหนีสิ้นระยะส้ัน เพ่ือป้องกันการขาดสภาพคล่อง 

และเพียงพอต่อการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากดอกเบี้ยรับจากกการปล่อย

สินเชื่อ โดยเป็นลักษณะการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 

ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ย

ข้ึนอยู่กับความผันผวนของตลาด ณ ขณะที่กู ้ยืม 

หากมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงิน 
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กู ้ยืมปรับสูงข้ึน ในขณะที่บริษัทฯ ยังไม่มีการปรับ

อัตราดอกเบี้ยรับ มีผลกระทบทำาให้อัตราส่วนต่าง

ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายลดลง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ย

 1. บริษัทฯ บริหารอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมืจาก

ธนาคาร ด้วยการกระจายเงินกู้ไปยังธนาคารพาณิชย์

ทั้งไทย และต่างชาติ ทั้งนี้การกระจายวงเงินกู้ยืมทำา

ให้บริษัทฯ สามารถเลือกกู้ยืมจากธนาคารที่ให้อัตรา

ดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพ่ือรักษาระดับอัตราส่วนต่าง

ระหว่างอัตราดอกเบี้ยรับ และดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ใน

ระดับที่สมำ่าเสมอ

 2. บริษัทฯ สามารถเข้าทำาสัญญาแลกเปลีย่น

อัตราดอกเบี้ย (Interest Swap Contract) เพื่อลด

ความเสี่ยงของความผันผวนของตลาด

2.3 ความเส่ียงด้านเครดิตและคุณภาพของสินทรพัย์

กระบวนการพิจารณาเพ่ือปล่อยสินเช่ือของบริษัทนั้น

ข้ึนอยู ่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ผู ้ กู ้นำามาเป็นหลัก

ประกันเป็นสำาคัญ

กระบวนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตและคุณภาพ

ของสินทรัพย์

 1. บริษัทฯ จดัให้มกีารปรับปรุงฐานข้อมลูมลูค่า

ตลาดของสินทรัพย์ในระบบปฏิบัติการข้อมูลที่สาขา

ของบริษัทฯ ทั่วประเทศใช้ข้อมูลร่วมกัน ซ่ึงข้อมูล

มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวบรวมมาจาก

ผลการประมูลสินทรัพย์ที่ถูกนำามาประมูลผ่านศูนย์

ประมูลทั้ง 6 สาขาของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

เพื่อลดโอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำาระ (Probability of 

Default)  และรักษาระดบัจำานวนเงนิทีจ่ะได้รับชำาระคนื

เมื่อเกิดการผิดนัดชำาระหนี้ (Recovery Rate) 

 2. บริษัทฯ รักษาอัตราส่วนมูลค่าสินเช่ือ 

เทียบกับมูลค่าหลักประกัน (Loan-To-Value) ให้

คงอัตราส่วนที่ประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากการให้

มูลค่าสินเช่ือ เทียบกับมูลค่าหลักประกันที่สูงเกินไป

จะทำาให้ผู้กู ้เลือกที่จะทิ้งสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 

และก่อให้เกิดหนี้เสียสูงขึ้น 

 3. บริษัทฯ เน้นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

รายย่อย ซ่ึงถือเป็นสินเช่ือขนาดเล็ก และกระจาย

ความเส่ียงของการปล่อยสินเช่ือทั้งในเชิงภูมิศาสตร์

ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในเชิงผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 

และในเชิงกลุ่มฐานลูกค้าทั้งที่มีรายได้ประจำา ไม่มีราย

ได้ประจำา กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อ

ไม่ให้เกิดความเส่ียงในด้านการกระจุกตัวของการ

ปล่อยสินเชื่อ (Concentration Risk) ที่อาจเป็นเหตุ

ให้ความเสี่ยงด้านเครดิตสูงขึ้น

 4. บริษัทฯ มเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาการให้บริการ

แก่ลูกค้า (Market Conduct) ของทั้งอุตสาหกรรมให้

เป็นไปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสภายใต้การกำากับ

ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงมี

โครงสร้างรายได้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตาม 

ประกาศฯ ไม่มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน มี

อัตราดอกเบี้ยตำ่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม และเน้น

การส่ือสารกับลกูค้าอย่างโปร่งใส ทัง้นีก้ลยทุธ์ดงักล่าว

จะกระตุ้นให้ลูกค้ารักษาเครดิตของตนเองกับบริษัทฯ 

เพื่อลูกค้าจะได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่

เป็นธรรมและโปร่งใสได้ง่ายในอนาคต

 5. นอกเหนือจากการพิจารณามูลค่าตลาด

ของสินทรัพย์ที่ผู้กู้นำามาเป็นหลักประกันแล้ว บริษัทฯ 

ยังพิจารณาพฤติกรรมการชำาระหนี้จากฐานข้อมูล

ของบริษัทฯ ความสามารถในการชำาระหนี้จากการ

สอบถามเพิ่มเติม (BestEfforts Basis) และผู้คำ้า

ประกันหากมลูค่าสินเช่ือสูง หรือผูกู้้มไิด้มทีีอ่ยูเ่ดยีวกับ 

แหล่งพำานกั เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสนิเช่ือ

 6. บริษัทฯ เป็นผูด้ำาเนนิการบริหารงานประมลู

ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผู ้กู ้นำามาเป็นหลักประกัน 

สินเช่ือเองผ่านศูนย์ประมูลทั้ง 6 สาขาของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหาร

จดัการศนูย์ประมลูให้มปีระสิทธภิาพ และการจดัประมลู 

ที่โปร่งใส ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณหนี้เสียและเป็น

เคร่ืองมอืในการรักษาระดบัจำานวนเงนิทีจ่ะได้รับชำาระคืน

เมื่อเกิดการผิดนัดชำาระหนี้ (Recovery Rate) ของ 

บริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 7. บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการ

สินเช่ือด้อยคุณภาพ และควบคุมความเสี่ยงด้าน
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คุณภาพของสินทรัพย์ด้วยการรักษาอัตราส่วนค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญต ่อเงินให ้ สินเ ช่ือด ้อยคุณภาพ 

(Coverage Ratio) อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ 

บริษัทฯ วางไว้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือด้อย 

คุณภาพของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 275.80 ซ่ึงถือว่า

เพียงพอเมื่อเทียบกับการคำานวณด้วยมาตรฐาน 

TFRS9 และบริษัทฯ ยังได้จัดทำาอัตราการผิดนัดชำาระ

หนี้สะสมเฉพาะของสินเช่ือทั่วไประยะยาวแยกตามปี

ที่ปล่อยสินเช่ือ (Vintage Analysis) เป็นประจำาเพ่ือ 

ประเมนิและตดิตามความเสีย่งด้านเครดติของบริษัทฯ 

ที่แท้จริงอย่างใกล้ชิด

 8. บริษัทฯ มีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

เช่นเดยีวกับระเบยีบวินยัของพนกังานในการปฏบิตังิาน

ตดิตามหนี ้ โดยบริษัทฯ ได้ ใช้ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) 

ในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ หรือสินเช่ือที่พนักงาน

ปล่อยให้ลกูค้ามาเป็นดชันช้ีีวัดผลงานหลกั แทนการใช้

ยอดปล่อยสินเชื่อเช่นเดียวกับอุตสาหกรรม ซึ่งการใช ้

ดัชนีชี้วัดดังกล่าว ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราหนี้เสียของ 

บริษัทฯ ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยหนี้เสียของอุตสาหกรรม 

 9. บริษัทฯ มีความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาและ

ปรับปรุงช่องทางการชำาระเงินให้ลกูค้าได้รับความสะดวก

สบายในการชำาระค่างวดได้ง่ายดายและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

โดยปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถชำาระค่างวด 

ได้ตามช่องทางการชำาระเงินดังต่อไปนี้

  ชำาระผ่านสาขา กว่า 4,107 สาขาทัว่ประเทศ 

(ฟรีค่าธรรมเนียม)

  ชำาระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตลอด 24 

ชั่วโมง

  ชำาระผ่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา

  ชำาระผ่านบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา

  ชำาระผ่าน Airpay เคาน์เตอร์ หรือ 

Airpay แอปพลิเคชัน

  ชำาระผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร 

  ชำาระผ่าน Mobile Banking Application 

K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย

3. ความเสี่ยงด้านการตลาด

3.1 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

3.1.1 สถานการณ์ภัยแล้ง

ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฎ

การณ์เอลนีโญ (El Nino) ก่อให้เกิดความแห้งแล้งใน 

ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับ

นำ้าในเข่ือนทั่วประเทศลดตำ่าลงใกล้เคียงกับระดับนำ้า 

ในเข่ือนของปี 2558 ซ่ึงเป็นช่วงภัยแล้งที่ถือว่า 

รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี จากจำานวนเขื่อน 36 แห่ง 

ทั่วประเทศ พบว่ามีเขื่อนจำานวน 9 แห่งที่มีระดับนำ้า 

น้อยเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคเหนือ

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรม

และการผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยเชิง

ลบต่อคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ

3.2 ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ

3.2.1 สถานการณ์ความไม่แน่นอนในนโยบายทางการ

ค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน

จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจนี

ยังคงยืดเยื้อต่อไปจนเป็นผลให้มีการคาดการณ์ถึง

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำานาจทั้ง

สองจะชะลอตัวลงด้วยในปีหน้า ซ่ึงส่งผลมาสู่ระบบ

เศรษฐกิจไทยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยในปี 2562 

เศรษฐกิจไทยเร่ิมชะลอตัวลงและมีแนวโน้มขยายตัว

ตำ่ากว่าที่ประเมินไว้และตำ่ากว่าระดับศักยภาพจากการ

ส่งออกที่ลดลงอย่างเป็นสาระสำาคัญ ทำาให้ธนาคาร

แห่งประเทศไทยมีการปรับลดประมาณการเติบโต

ทางเศรษฐกิจหลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดเมื่อเดือน

ธนัวาคม 2562 ปรับอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจไทย

ไว้ที่ 2.5%  ลดลงจากเมื่อต้นปี 2562 ที่ประมาณการ

ไว้ที่ 3% แต่คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมมี

เสถียรภาพมากขึ้นในปี 2563 หลังจากสหรัฐอเมริกา

และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าระยะแรก
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3.2.2 สถาณการณ์ความขัดแย้งด้านการเมืองใน

ฮ่องกงที่ยืดเยื้อ

การประท้วงในฮ่องกงที่ยืดเยื้อ และรุนแรงถึงขั้นต้อง

ปิดสนามบนินานาชาตฮ่ิองกงนัน้ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจ

ฮ่องกงในช่วงคร่ึงปีหลงัชะลอตวั ทำาให้การเตบิโตทัง้ปี

ลดตำ่าลง ในภาพรวมผลกระทบดังกล่าว ส่งผลกระทบ

ในเชิงลบโดยตรงต่อภาคการส่งออกของไทย เนือ่งจาก

ฮ่องกงเป็นคู่ค้าสำาคัญอันดับ 5 ของประเทศไทย ซึ่ง

ครองสัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 4.7 ของมูลค่า

การส่งออกท้ังหมด หากสถานการณ์การประท้วงยัง

รุนแรง และต่อเนื่องจนถึงปลายปี ทำาให้การส่งออก

ไปยังฮ่องกงคาดว่าจะสูญเสียราว 1,000-1,400 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้การเติบโตการส่งออกทั้งปีหดตัว

ประมาณร้อยละ 9-12 ทั้งนี้สินค้าส่งออกไปยังฮ่องกง

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซ่ึงมีฮ่องกงเป็นทาง

ผ่านไปยังประเทศจีน

นอกจากนั้น การประท้วงดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุต่อค่าเงนิหยวนของจนี ส่งผล

ให้ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาทของ

ไทยซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 

การหดตวัของภาคการส่งออก ส่งผลกระทบต่อแรงงาน

ภาคการผลิตในประเทศทำาให้มีรายได้ลดลง ซ่ึงอาจ

ส่งผลต่อคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ

4. ความเส่ียงด้านการเก็บรักษาข้อมลูและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำาเป็น

ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของผู ้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ 

โดยเฉพาะลูกค้า และพนักงาน ซึ่งหมายรวมถึงข้อมูล 

ทั่วไป และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ในการเก็บรักษาข้อมูล 

การเปิดเผยข้อมูล และการนำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านการเก็บรักษาข้อมูลนั้น 

สืบเนื่องมาจากระบบการควบคุมภายในด้านความ 

ปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศทีต้่องมคีวามรัดกุม 

และมีประสิทธิภาพเพียงพอ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติงาน 

อย่างดีที่สุดเพ่ือลดความเสี่ยงของการสูญเสีย และ 

การร่ัวไหลของข้อมูล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความ 

น่าเช่ือถือของบริษัทฯ และอาจทำาให้ผิดกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล 

และนโยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไว้ ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กระบวนการบรหิารความเส่ียงด้านการเก็บรกัษาข้อมลู

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. บริษัทฯ แต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมา

เป็นผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Auditor) 

ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอ

ของการควบคมุภายใน และการจดัการความเส่ียงด้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายงานผลการ

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ

กรรมการจัดการบริหารความเสี่ยง

 2. บริษัทฯ จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกัน

การรั่วไหลของข้อมูลด้วยการโจมตีจากภายนอก หรือ

ภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ 

รักษาความปลอดภัยเน็ตเวิร์ค (Firewall) 

 3. บริษัทฯ กำาหนดให้มกีารกำาหนดและปรับปรุง 

อำานาจการเข้าถึงข้อมลูเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของข้อมลู 

ซึ่งอาจเกิดจากบุคลากรภายใน 

 4. บริษัทฯ กำาหนดให้มีแผนการสำารองข้อมูล 

พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบการสำารองข้อมลูให้ถูกต้องตาม 

นโยบายสารสนเทศและความมั่นคงสารสนเทศ

 5. บริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารภายในเพ่ือ

สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำานึกในเร่ือง

การใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธีและถูกต้องให้แก่พนักงาน 

อาท ิ ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนญุาต ไม่เปิด 

อีเมลที่ไม่ทราบที่มา เป็นต้น

 6. บริษัทฯ มีการจัดทำาคู ่มือความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (BCP) เพื่อป้องกันและรับมือกับการหยุด 

ชะงักของการดำาเนินธุรกิจอันมีเหตุมาจากภัยคุกคาม 

ต่อการทำางานของระบบสารสนเทศ
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5.ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงาน และมาตรฐานบญัชี

5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ ์

และกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือการให้บริการ 

สินเช่ือทะเบียนรถโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2562 นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัให้บริการสินเช่ือส่วนบคุคล 

ที่มีหลักประกันภายใต้ ใบอนุญาตเดียวกัน และสินเช่ือ 

รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การกำากับ ส่งผล 

ให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การ 

กำากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้มีข้อ 

กำาหนดเก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการ

ประกอบธรุกิจสินเช่ือส่วนบคุคล สำาหรับผูป้ระกอบธุรกิจที่

มิใช่สถาบันการเงิน เช่น คุณสมบัติของผู้ ให้บริการ 

การกำาหนดวงเงนิ การกำาหนดอตัราดอกเบีย้ค่าธรรมเนยีม

และการรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใส

ต่อผู้ ใช้บริการสนิเช่ือ หรือผูกู้้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากใน 

อนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการแก้ไขหรือออก 

ระเบยีบเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล 

และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบธุรกิจอันเนื่องมา 

จากแนวโน้มของการเติบโตของหนี้ครัวเรือนของ

ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงพยายามออกมาตรการต่างๆ มาเพื่อแก้

ปัญหาหนีค้รัวเรือน เช่น การกำาหนด LTV สำาหรับสินเช่ือ 

ทีอ่ยูอ่าศยั หรือ การกำาหนดระดบั Debt Service Ratio 

(DSR) รวมถึงมาตรการดูแลสินเช่ือบัตรเครดิตและ 

สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำากับของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยด้วย บริษัทฯ อาจต้องปรับเปล่ียนการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ซ่ึงอาจส่ง 

ผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

5.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานบญัชี

เนื่องจากมาตรฐานบัญชีในประเทศไทยยังมีการพัฒนา

ตามมาตรฐานบัญชีสากลมาโดยตลอดและคาดว่าการ

พัฒนานี้จะเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่

บริษัทฯ สามารถประเมินได้ล่วงหน้า รวมถึงขนาดของ

ผลกระทบ จึงสามารถบริหารจัดการผลกระทบจาก

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

กระบวนการบรหิารความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง

ของกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการดำาเนินงาน และ

มาตรฐานบัญชี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของความเส่ียงด้าน

กฎหมาย จึงได้ยกระดับคณะทำางานบริหารความเสี่ยง

และกฎหมายข้ึนมาเป็นฝ่ายบริหารความเส่ียงและ

กฎหมาย โดยมีความรับผิดชอบในการดูแลบริหาร

และจัดการความเส่ียงด้านต่างๆ รวมถึงความเส่ียง

ด้านกฎหมายอย่างใกล้ชิด นอกเหนอืจากนัน้ ในปี 2562 

บรษิทัฯ ได้จัดตั้งฝ่ายกำากับดูแล (Compliance) ซึ่งมี 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการกำากับดูแล และติดตาม

การปฏบิตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบของระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหาร

ความเสี่ยงและกฎหมาย ฝ่ายกำากับดูแล และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน จะต้องทำางานด้วยความเป็นอิสระ

และรายงานต่อผู ้บริหาร คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำา

6. ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

6.1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber 

Security Risk)

ด้วยเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งผล

ให้ภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็นภยัคกุคามทีส่่งผลกระทบ 

ในทุกภาคส่วน ทั้งต่อด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง 

ของประเทศ เช่นเดยีวกับอตุสาหกรรมการเงิน สถาบนั 

การเงิน และผู้ ให้บริการการเงินต่างๆ ความเส่ียง 

ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงที่สูงข้ึน

ทัง้ในแง่ของความน่าจะเป็น และขนาดของผลกระทบ 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและยากต่อ

การป้องกันหรือตรวจจับย่ิงข้ึนเร่ือยๆ แม้ว่าการ 

ปฏิบัติงานและรูปแบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ยังเน้นการใช้สาขา หลักประกันที่เป็นรูปธรรม และมี

การทำาธุรกรรมในรูปแบบของเงินสดเป็นส่วนมาก 
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อย่างไรก็ตามระบบปฏิบัติการหลักที่บริษัทฯ ใช้สำาหรับ

การบนัทกึข้อมลูสำาคญัของลกูค้า และการจดัการบริหาร

ต่างๆ นั้น อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล จึงมีความเสี่ยง 

ด้านดิจิทัล หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นสำาคัญ

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์

 1. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการการป้องกันและ

ตรวจจับภัยคุกคาม ด้วยการเปิดให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแส และช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทั้งออนไลน์ 

และออฟไลน์ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถตรวจจับภัย

คกุคามทางไซเบอร์ พร้อมหาทางป้องกันและแก้ปัญหา

ได้ทันท่วงที

 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการตระหนักรู้

เท่าทันภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานและ

ลูกค้าของบริษัทฯ รวมทั้งดำาเนินการตรวจสอบการส่ง

ข้อความ SMS ทางโทรศัพท์ปลอม (Phishing Scam) 

เพ่ือเตือนภัยความเส่ียงได้ทันท่วงทีผ่านช่องทางการ

สื่อสารของบริษัทฯ ทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใน และ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

6.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับผู้เล่นใหม่ (Non- 

conventional Competitor Risk)

นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกกฎหมาย

เพ่ือกำากับดแูลธรุกิจสนิเช่ือทะเบยีนรถ และใบอนญุาต

ประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การ

กำากับของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้มีผู้ ให้บริการ

ทางการเงินขนาดเล็ก ผู้พัฒนาเทคโนโลยี Fintech 

รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ให้ความสนใจธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ และอาจก่อให ้

เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงมากย่ิงข้ึน 

ทั้งการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี การขยายสาขา รวมถึง

การขยายผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ใหม่ๆ  

หรือแม้แต่การแข่งขันด้านราคาในอนาคต บริษัทฯ 

ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลง จึงมีการเตรียมตัว 

และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สามารถรับมือและแข่งขันในอุตสากรรมได้

อย่างเข้มแข็ง

กระบวนการบริหารความเส่ียงจากการแข่งขันกับ

ผู้เล่นใหม่

 1. บริษัทฯ ได้สร้างมาตรฐานความเป็นเลิศ

ด้านการบริการ (Service Excellence) รวมถึงการ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 

อย่างเป็นธรรมแก่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด (Market 

Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดผลงานของ 

พนักงาน ทั้งนี้นโยบายความเป็นเลิศด้านการบริการ 

ของบริษัทฯ นั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันใน 

อุตสาหกรรมสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์อย่างสิ้นเชิง โดย

ช่วยลดความขัดแย้งและการให้บริการลกูค้าทีไ่ม่เท่าเทยีม 

กัน นอกจากนั้นการเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศของ 

บริษัทฯ ส่งผลให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการอีก และ 

บอกต่อไปยังลูกค้าใหม่ (Snowball Effect) ซึ่งจัดเป็น 

กลยทุธ์ด้านการตลาดทีส่ำาคญัของบริษัทฯ 

 2.  เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ เป็น 

กลุ ่มลูกค้าสินเช่ือทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซ่ึงม ี

แนวโน้มที่จะใช้บริการสินเชื่อที่ใกล้บ้าน และเดินทาง 

สะดวกที่สุด บริษัทฯ จึงเน้นกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่ม 

ลูกค้าก่อนด้วยการขยายสาขาไปยังตัวจังหวัด อำาเภอ 

ตำาบล และหมู่บ้านต่างๆ ผ่านสาขากว่า 4,107 สาขา 

ซ่ึงนบัว่าบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์

ที่มีจำานวนสาขามากที่สุดในประเทศ และยังเล็งเห็น 

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจผ่านการขยายสาขาอยู่ 

 3. เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 

และเข้าถึงลูกค้าจำานวนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ดำาเนิน 

การขยายผลติภณัฑ์สินเช่ือสำาหรับลกูค้ารายย่อยอย่าง 

ต่อเนือ่ง นบัจากก่อนจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ มเีพียงสินเช่ือทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ สินเช่ือ 

ทะเบียนรถยนต์ สินเช่ือทะเบียนรถเพ่ือการเกษตร 

สินเช่ือส่วนบคุคลแบบไม่มหีลกัทรัพย์คำ้าประกัน และ

ภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้เพ่ิม 

สินเช่ือโฉนดทีด่นิ และสินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบ 

อาชีพภายใต้การกำากับ มาเป็นลำาดับ ในปี 2562 นี้ 

บริษัทฯ ได้ขยายผลติภณัฑ์สนิเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์

ให้แก่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำาระดขีองบรษิทัฯ ทัง้นี้

บริษัทฯ เช่ือว่า ผลติภณัฑ์ใหม่จะช่วยเร่งการเตบิโตของ 

พอร์ตสินเช่ือคงเหลอื และอตัราดอกเบีย้รับของบริษัทฯ 
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ได้ ในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาความ 

จงรกัภกัด ี (Customer Loyalty) ที่ลูกค้ามีต่อบริษัทฯ 

อีกด้วย

 4. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็น 

ธรรมและโปร่งใส ภายใต้ พรบ. สินเช่ือส่วนบุคคล 

ภายใต้การกำากับที่กำาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 

ร้อยละ 28 เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดอัตราดอกเบ้ีย 

ของอุตสาหกรรมใหม่ลดลงจากในอดีตที่เฉลี่ยสูงเกิน

กว่าร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บ

ของบริษัทฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 - 23 

มาตลอดระยะเวลาหลายปี ซึ่งในปี 2562 นี้ อัตรา 

ดอกเบี้ยดังกล่าวยังคงดำารงไว้ที่ระดับเดิมโดยตำ่ากว่า 

เกณฑ์อัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่มาก ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด 

ความเป็นธรรมกับลูกค้าของบริษัทฯ ที่สามารถรักษา 

สถานภาพทางด้านเครดิตและคุณภาพหนี้ ได้เป็น 

อย่างดี และเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่จากผู้ ให้บริการ 

สินเชื่อนอกระบบ รวมถึงผู้ ให้บริการรายอื่น

7. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เป็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

ทัว่โลก และส่งผลกระทบทางลบต่อทัง้เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมโดยตรง โดยผลกระทบนั้นทวีความ

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย สภาพภูมิอากาศเป็น

ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 

ซ่ึงถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศในประเทศไทย พบว่าอณุหภมูเิฉลีย่มแีนวโน้มสูง 

ขึ้น 1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายใน 40 ปี ข้างหน้า  

จึงเป็นส่ิงที่ท้าทายสำาหรับภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง 

และบริษัทฯ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ 

ภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศจงึอาจส่งผลทำาให้รายได้ของเกษตรกร 

ลดลง อนัจะทำาให้ความต้องการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน หากแต ่

คุณภาพหนี้ลดลง 

กระบวนการบรหิารความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ

 1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี 

จึงได้ดำาเนินนโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมมาตั้งแต่ป ี

2561 โดยมเีป้าหมายเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่กิดข้ึน 

จากการดำาเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ  

การสร้างอาคารสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ซ่ึงเป็นอาคาร

สีเขียว (LEED Certified)

 2. บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยงัพ้ืนทีห่ลากหลาย 

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งข้ึน 

เช่น การขยายสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ 

สร ้างสมดุลของฐานลูกค้าไปยังกลุ ่มลูกค้าที่มิได้

เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรโดยตรง หรือมิได้มีความ

เส่ียงด้านจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาก

เท่ากลุ่มเกษตรกร 

8. ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น

8.1 ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชมุ

ผูถ้ือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ครอบครัว 

เพ็ชรอำาไพ/เพชรอำาไพ ประกอบด้วย นายชูชาต ิ

เพ็ชรอำาไพ และนางดาวนภา เพชรอำาไพ (“กลุ่ม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) ซึ่งมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธ ิ

ออกเสียงของตนไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิ 

ออกเสยีงหรือควบคมุกิจการร่วมกัน และมคีวามสัมพันธ์ 

หรือมีพฤติกรรมร่วมกันตามที่ประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เร่ืองกำาหนดลักษณะ 

ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการ 

กระทำาร่วมกับบุคคลอื่น ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

67.45 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 

บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ยังเป็นกรรมการผู้ม ี

อำานาจลงนาม และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย จึง

ทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้มีอำานาจในการบริหาร

จดัการและควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่ำาคญัได้ 

เกือบทั้งหมด ยกเว้นในเร่ืองกฎหมาย หรือข้อบังคับ 

บริษัทฯ กำาหนดให้ต้องได้รับเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
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ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนหุน้ที่

เข้าประชุมและมสีทิธอิอกเสียง หรือในกรณกีำาหนดให้ 

สิทธิออกเสียงคัดค้านได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้า 

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือคดัค้านหรือถ่วงดลุการบริหาร 

ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

กระบวนการบรหิารความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียง

ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จากกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่

 1. บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างการจัดการซ่ึง

ประกอบด้วยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

รวม 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (เป็นกรรมการอสิระทัง้หมด) คณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (เป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้หมด) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการ 

กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

และกรรมการอย่างชัดเจน อีกทั้งองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทนยังประกอบด้วยกรรมการ 

อิสระทั้งหมด ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ 

สามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับงบการเงิน และรายงานทางการเงิน 

ต่างๆ อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ จึงมี

ส่วนช่วยให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และ 

สามารถตรวจสอบได้ 

 2. บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

เก่ียวกับการทำารายการที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการ 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้อีำานาจควบคมุในกิจการ รวมทัง้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะ 

ทำาการพจิารณาเปรียบเทยีบเง่ือนไขกับบคุคลภายนอก

อื่นก่อน และนำารายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณา 

อนุมัติของกรรมการตรวจสอบทุกปี ก่อนที่จะนำาเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในข้ัน 

ต่อไป โดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ดังกล่าวจะไม่มีอำานาจอนุมัติในการเข้าทำารายการนั้นๆ  

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่ติดตาม

รายการที่เกี่ยวโยงกันในทุกๆไตรมาส โดยให้ผู้ตรวจสอบ 

ภายในทำาการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อย

บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อย

บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ืน่คำาขออนญุาตต่อ ก.ล.ต.

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต

หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น

บดิามารดาคูส่มรสพ่ีน้องและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบุตร 

ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคมุ หรอื

บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือ 

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระหรือ 

ผู ้บริหารของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ืน่คำาขออนญุาตต่อ ก.ล.ต.

 5. มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่ของบริษัท และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 3 การจัดการกิจการและบรรษัทภิบาล  

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายของบริษัทฯ มาโดยตลอด ด้วยเป้าหมายที่จะเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผิดชอบ” 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าผลกระทบ

จากการดำาเนินกิจการของบริษัทฯนั้น มีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการกำากับเพ่ือเป็นองค์กรต้นแบบด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่อุตสาหกรรมสินเช่ือ

ไมโครไฟแนนซ์ ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนานโยบายการกำากับดูแล 

กิจการ และการปฏิบัติตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2562 ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจบริษัทฯ ที่ได้รับการ 

ประกาศผลรายงานการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำาปี 2562 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) เป็น 

ปีทีส่องตดิต่อกัน พร้อมกันนัน้ บริษัทฯ ยงัถือเป็นเกียรตอิย่างสูงที่ได้รับ ประกาศเกียรตคิณุ “คณะกรรมการแห่งปี” 

(Board of the Year) ประจำาปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คำานึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี จากการ

จัดประกวดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำา

นอกจากนั้น บริษัทฯยังได้รับการรับรอง (Certified) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความ 

แข็งแกร่งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สำาคัญยิ่งอีกด้วย

1. โครงสร้างการจัดการเพื่อบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 

บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทปฏบิตัติามข้อพึงปฏบิตัสิำาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยีน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็น 

สำาคญั คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูก้ำาหนดนโยบาย เป้าหมายการดำาเนนิธรุกิจ แผนธรุกิจ ตลอดจนงบประมาณของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้งกำากับ ทบทวนและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำาหนดอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 5 ชุด คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภบิาล คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตร 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท 

มหาชน จำากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความ 

รับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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1.1 การกำาหนดโครงสร้างคณะกรรมการเพ่ือ 

บรรษัทภบิาลท่ีดี 

 1. ประธานคณะกรรมการ เป็นกรรมการอสิระ 

และมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความอสิระ 

แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกันอย่าง

ชัดเจน

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

กรรมการอิสระทั้งหมด รวมจำานวน 3 ท่าน และมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่

ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ 

บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและ 

ความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม 

ภายในของบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่ายมัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ ดำาเนนิธรุกิจด้วยความโปร่งใส 

และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และม ี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการกำาหนดให้มีการ 

ติดตามผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกไตรมาส 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า 

ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด รวม 

จำานวน 3 ท่าน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

สรรหากรรมการโดยการพิจารณาถึงคุณสมบัติ 

องค์ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงสอดคล้องกับกลยทุธ์

และเป้าหมายขององค์กร ไม่ขัดต่อกฎหมาย และ

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส และมั่นใจได้

ว่าผู ้ที่ ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ 

กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำาคัญ 

สองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต 

(Duty of Loyalty) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการทำาและทบทวน 

ตารางบริหารทักษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix) 

เป็นประจำาทุกปี เพื่อนำามาประกอบการพิจารณาและ 

ใช้เป็นแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการทีเ่หมาะสม 

และสามารถสร้างความหลากหลายในโครงสร้าง 

(Board Diversity) ทัง้ในด้านความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และอายุ ซึ่งจำาเป็น 

ต่อการบริหารและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ได้ 

ทัง้นี ้ นอกเหนอืจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้เปิด 

โอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคลมีโอกาสเสนอรายช่ือ

ผู ้ที่สมควรเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ โดย 

สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท  

monton.o@muangthaicap.com หรือส่งต้นฉบับ

มายงัสำานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ภายในวันที ่31 ธนัวาคม 

ของทุกปี  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาคณุสมบัตแิละความเหมาะสม 

ของผู้สมัคร โดยกำาหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้

มเีวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการ

ทีค่ณะกรรมการกำาหนดก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ 

จะบรรจุช่ือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรม

การบริษัทฯ ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบ

ด้วยกรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร รวมจำานวน 

3 ท่าน  ทำาหน้าทีก่ำาหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง 

และประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งภายนอกและภายใน 

อันมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ  นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่กำาหนดผู้รับผิดชอบ 

ความเสีย่งในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้มอบหมายให้การ

บริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

ทุกคน ให้มีการกำาหนดอัตราความเสี่ยงที่รับได้ และ 

จดัให้มกีารตดิตามการบริหารความเส่ียงของฝ่ายต่างๆ 

เป็นประจำาทกุไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

บริษัท รวมทัง้ให้ความรู้ และปลกูฝังให้การบริหารความ

เสีย่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงานทุกระดับ

 5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล ประกอบด้วย 

กรรมการ 3 ท่าน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทในการกำาหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏบิตัต่ิางๆ ให้เป็นไปตามหลกัการกำากับดแูลกิจการทีด่ี

และยั่งยืน รวมถึงการกำาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานจริยธรรมในการ

ดำาเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝัง

ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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 6. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะ

เป็นผู้กำาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร   ร้อยละ 75.00

คณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการอิสระ  ร้อยละ 62.50

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   ใช่

ประธานกรรมการป็นคนละบุคคล   ใช ่

กับประธานกรรมการบริหาร   

คณะกรรมการที่เป็นสตรี    ร้อยละ 37.50

รายงานการประเมินความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

1.2 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากปีที่ผ่านมา โดย 

กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงรายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัท

  1. พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง  หรือ

  2. นายชูชาติ  เพ็ชรอำาไพ  หรือ

  3. นางดาวนภา  เพชรอำาไพ หรือ

  4. นายโยธิน   อนาวิล

1.3 คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของสถาบันการเงิน

ตามที่กฎหมายกำาหนด และต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่กำาหนดไว้ เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ 

ประสบการณ์ตามที่กำาหนด มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะธุรกิจ 

และสามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้อย่างน้อยกรรมการ 

อิสระ 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน

1.4 วาระการดำารงตำาแหน่ง

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 คือในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ เป็นจำานวน 

1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด แต่อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ หากจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออก 

ให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่มีกรรมการ 

ในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี



รายงานประจ�าปี 2562

59

1.5 การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการบริหารในบริษัทอื่น

เพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คณะกรรมการได ้

กำาหนดแนวทางปฏิบัติภายในสำาหรับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

  กรรมการควรดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท ดงัน้ัน 

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการคนใด ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

  กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอย่าง 

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมชุดย่อยทั้งสิ้น 

5 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตร 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ 

ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ

ชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้ 

2.1 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท

 1. คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าที่ และ

ความรับผดิชอบในการบริหารจดัการและดำาเนนิกิจการ

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมดัระวังรักษาผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ

 2. จัดให้มีการทำางบดุล และงบกำาไรขาดทุน

ของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้วและนำาเสนอต่อทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 3. กรรมการบริษัททกุท่าน ต้องเป็นผูม้คีณุวุฒ ิ

มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำางาน

จากหลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการบริษัททำา

หน้าที่ในการกำาหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจของบริษัทฯ และ

พิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ 

นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อให้

ฝ่ายบริหารนำาไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำาแผนธุรกิจ 

แผนสนับสนุน และงบประมาณเป็นประจำาทุกปี

 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติ

นโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำาเนิน

ธรุกิจของบริษัทฯ ทีเ่สนอโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำาทกุปี

 5. จดัให้มกีารอภปิราย และแสดงความคดิเหน็

ของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพ่ือกำาหนดกรอบทิศทาง

องค์กร และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ที ่

อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และ

สภาพแวดล้อมอื่นๆ

 6. ตดิตามการดำาเนนิงานให้เป็นไปตามแผนงาน

และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

 7. ดำาเนนิการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมรีะบบ

งานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี

การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ 

รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

 8. จัดทำารายงานประจำาปีและดำาเนินการให้ 

การจัดทำาและเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงฐานะ 

การเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ

นำาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพือ่พิจารณาและอนุมัติ

 9. พิจารณากำาหนดนโยบายด้านการบริหาร

ความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุม 

ทั้งองค์กร และกำากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ
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ในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับ

และวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 

อย่างเหมาะสม

 10. พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

มอีำานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู ้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความ 

เหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้า 

ที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ

คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบ

อำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดนั้นต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการ

บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทนุ 

และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอืน่ใดของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแล้ว

 11. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการ 

คนหนึง่ หรือหลายคน หรือบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่าง

หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำานาจเพ่ือให้

บคุคลดงักล่าวมอีำานาจตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร

และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 

หรือแก้ไขการมอบอำานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

 12. กำากับและดูแลการบริหารจัดการและ

การดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้

เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับกำาหนดโดย

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ 

กำากับตลาดทุน อาทิ การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน 

และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินที่สำาคัญ 

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

 13. จัดทำารายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ ใน

รายงานประจำาปี

 14. ประเมินผลงานประจำาปีของผู ้บริหาร

สูงสุด (CEO)

อำานาจการดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท

 1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าที่ให้แก่ 

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการปฏิบัติงาน

 2. แต่งตั้งท่ีปรึกษา หรือผู ้เช่ียวชาญจาก

ภายนอก ในกรณีที่มีความจำาเป็น โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 3. อนุมัติการกู ้ ยืมเงินเพ่ือใช้เป ็นเงินทุน 

หมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจของ

คณะกรรมการบริหาร

 4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ

ในวงเงินที่เกินอำานาจคณะกรรมการบริหาร

 5. อนมุตักิารก่อตัง้ ควบรวม หรือเลกิบริษัทย่อย

 6. อนมุตักิารลงทนุ ขายเงนิลงทนุในหุ้นสามญั 

และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจ

ของคณะกรรมการบริหาร

 7. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการ

เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ การแก้ไข เปลีย่นแปลงหนงัสือ 

บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือวัตถุประสงค์ของ

บริษัทต่อผู้ถือหุ้น

 8. มอบอำานาจให้แก่ฝ่ายบริหาร หรือพนกังาน

ในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ กระทำาการแทนได้

 9. มีอำานาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือพนักงานที่

เก่ียวข้องของบริษัทฯ มาช้ีแจงให้ความเห็นร่วมประชุม 

ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้อง และ/

หรือจำาเป็น

 10. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

อำานาจดำาเนินการของคณะกรรมการที่กล่าวมาข้างต้น 

หากเก่ียวข้องกับเร่ืองการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์ และการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

2.2 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

ประธานกรรมการบริษัท

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม

ผู้ถือหุ้นตลอดจนมีบทบาทในการกำาหนดระเบียบวาระ

การประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
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 2. สนบัสนนุและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจ

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ และตามหลกัการกำากับดแูล

กิจการที่ดี

 3. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะ-

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้

 4. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให ้มี

ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท 

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น

อย่างเป็นอิสระ

 5. เป ็นผู ้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนน 

เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

2.3 ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน

อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทนัเวลาตามกรอบกฎหมาย 

กำาหนด

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ 

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ

หน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง

บคุคลซ่ึงมคีวามเป็นอสิระเพ่ือทำาหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี 

ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว 

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย 

บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซ่ึง 

รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น 

ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราช-

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ

  ความเห็นเ ก่ียวกับความเหมาะสมของ 

ผูส้อบบัญชี

  ความเห็นเก่ียวกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ-

กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (Charter) 

  รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้อถือหุ ้นและผู ้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

 1. กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมของจำานวนโครงสร้าง และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ กำาหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
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 2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่

เหมาะสมให้ดำารงตำาแหน่ง กรรมการบริษัททีค่รบวาระ 

และ/หรือมีตำาแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

 3. ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวกับการสรรหาตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำาหนดค่าตอบแทน

 1. จัดทำาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

เสนอขออนุมัติต่อที่ปรุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 2. กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้ง

ที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับ

บริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและนำาเสนอต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นเพือ่ขออนมุตัิ

 3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้า

ที่ให้คำาช้ีแจง ตอบคำาถามเร่ืองเก่ียวกับค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 4. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของ

การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) และรายงาน

ประจำาปี (56-2) ของบริษัทฯ

 5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการกำาหนดค่า

ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดย

ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือ

นำาเสนอข้อมลูและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 6. เสนอผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ทุกชุดต่อคณะกรรมการบริษัทและแนวทางการ

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

 7. พิจารณาเงนิเดอืนของประธานกรรมการบริหาร 

(CEO) โดยอิงจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็น 

เกณฑ์ในการพิจารณา

 

2.5 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. กำาหนดและทบทวนนโยบาย และกรอบการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร

 2. กำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำาเนินงาน 

ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ให้ข้อเสนอแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารความเส่ียงต่อคณะทำางาน/ฝ่ายบริหาร 

ความเสี่ยงเพื่อนำาไปดำาเนินการ

 4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง

องค์กรและให้ข้อคิดเห็นประเด็นความเส่ียงที่อาจจะ

เกิดข้ึน รวมถึงให้แนวทางการกำาหนดมาตรการควบคมุ 

และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียง 

องค์กรแก่คณะทำางาน/ฝ่ายบริหารความเส่ียงเพ่ือ 

นำาไปดำาเนินการ

 5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให ้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย

หรือเหตุการณ์สำาคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพ่ือ

ทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 6. ปฏบัิตหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ  

มอบหมาย

2.6 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 1. เสนอแนวนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภิบาล

ต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไป

ตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกำากับ เช่น ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 3. พิจารณาทบทวนเก่ียวกับนโยบายด้านบรรษัท

ภิบาลอย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง
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ปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ 

บรรษัทภิบาล สำาหรับคณะกรรมการหรือเสนอการ

กำาหนดข้อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 5. เสนอแนะข้อกำาหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณ

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติของ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

 6. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำาเนิน 

กิจกรรมเพื่อสังคม

 7. การอืน่ใดทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.7 ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีและความรบัผดิขอบของ 

คณะกรรมการบริหาร

 1. นำาเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธรุกิจ 

รวมถึงงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติ

 2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 3. พิจารณาอนมุตักิารดำาเนนิงานทีเ่ป็นธรุกรรม

ปกตธุิรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทนุต่างๆ ตามงบลงทนุ 

หรืองบประมาณที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการ 

เป็นไปตามตารางอำานาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท

 4. พิจารณาอนมุตักิารกำาหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง 

ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติสินเช่ือ ตาราง

ยอดจดัสินเช่ือรวมถึงการกำาหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลง

ค่าปรับและส่วนลด

 5. นำาเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับ

การดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติรวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากำาลังคนที่

ไม่อยู่ในงบประมาณประจำาปี

 6. พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัทฯ 

การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล

ประจำาปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 7. มีอำานาจแต่งตั้งหรือว ่าจ ้างที่ปรึกษาที่

เก่ียวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

 8. ให้อำานาจในการมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใด

หนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย

อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ

อาจมอบอำานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลา

ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ

บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ หรือการมอบอำานาจนั้นๆ ได้

ตามที่สมควร

 9. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย
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3. การประชุมคณะกรรมการ

 3.1 บริษัทฯ กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือรับทราบผลการ

ดำาเนินงานเป็นประจำาอย่างน้อยคราวละ 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น 

โดยการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการกำาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม

รายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 3.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการบริษัท

แต่ละท่านทราบ  ทั้งนี้  ไม่รวมการประชุมวาระพิเศษ โดยในปี  2561  ได้มีการกำาหนดตารางการประชุมกรรมการ

ประจำาปี 2562  เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมใน

วาระพิเศษ  เป็นดังนี้

ครั้งที่ 5ครั้งที่ 4ครั้งที่ 3ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 6การประชุม 

26/02/62

26/02/62

20/02/62

20/02/62

25/02/62

24/09/62

18/04/62

7/05/62

22/04/62

16/12/62

16/12/62

7/05/62

7/08/62

30/07/62

7/08/62

5/11/62

30/10/62

24/09/62 5/11/62การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการอิสระ
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

1.	คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

 - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562  สัดส่วนในการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  93.75%

 - *เมือ่วันที ่18 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น ได้มมีตแิต่งตัง้ ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ เป็นกรรมการบริษัท

 - ไม่มีกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี และไม่มีกรรมการใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

หมายเหตุ : นางสาว มลฑล อ่อนแผน ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมรวม
ต�าแหน่งชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

6/6

6/6

6/6

4/6

6/6

6/6

5/6

6/6

ปี 2562

1. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ

4. ดร. โยธิน  อนาวิล

6. นาย กัมพล ตติยกวี

8. ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ*

3. นาง ดาวนภา เพชรอ�าไพ

5. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

7. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ
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2.	คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

 - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562  สัดส่วนใน

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  91.67%

หมายเหตุ : นายเฉลิม อินหอม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 

3.	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

 - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2562 สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  83.33%

 * เมื่อวันที่  18  เมษายน  2562  ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ ด�ารง

ต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  แทนนางกองแก้ว   เปี่ยมด้วยธรรม

หมายเหตุ : นางสาวมลฑล อ่อนแผน ด�ารงต�าแหน่งเป็น  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมรวม

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมรวม

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา และ

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

3/4

2/2

4/4

1/2

4/4

2/2

1. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

1. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

3. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ

3. ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ*

2. นาย กัมพล ตติยกวี

2. ดร. โยธิน อนาวิล
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4.	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

 - มีการจัดการประชุมกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 สัดส่วนในการ

เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  83.33%

 * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 18 เมษายน  2562 แต่งตั้ง ดร.โยธิน อนาวิล เป็นประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล แทนคุณกัมพล ตติยกวี และแต่งตั้งให้ ดร.ศึกษิต เพชรอ�าไพ เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล  

แทนนายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ

หมายเหตุ : นางสาว มลฑล อ่อนแผน ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

 - มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง3 คร้ัง ณ ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562   

สัดส่วนในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการคิดเป็น  100%

หมายเหตุ : นางสาว ดวงแข สงนุ้ย ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมรวม

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/ 

จ�านวนการประชุมรวม

ต�าแหน่ง

ต�าแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบรรษัทภิบาล

1/2

4/4

1/2

4/4

1/2

1/2

4/4

1/2

1. ดร. โยธิน อนาวิล*

1. นาย กัมพล ตติยกวี

3. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

3. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ

5. ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ*

2. นาย กัมพล ตติยกวี*

2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ

4. นาย ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ
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นอกเหนอืจากนัน้ บริษัทฯ ได้ปฏบิตัติามคูม่อืการก�ากับ

กิจการที่ดีเพ่ือให้การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นไป

อย่างโปร่งใส ดังนี้

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมหารือระหว่าง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็น

กรรมการบริหารร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ

เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

สามารถอภิปราย พิจารณากลยุทธ์และการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

 ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการบริหารมีหน้าที่ร ่วมกันก�าหนดวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

ท่านอืน่ และกรรมการอสิระได้ร่วมพิจาณาให้ความเหน็ 

ก่อนการบรรจุวาระและส่งหนังสือเชิญประชุมแก่

คณะกรรมการ หากกรรมการประสงค์จะเสนอวาระ

เข้าสู่การประชุม สามารถแจ้งต่อประธานคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้

 หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมคณะกรรมการจะถูกจัดส่งให้

กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน

ประชุม เพือ่ให้กรรมการมเีวลาในการศกึษาข้อมลูก่อน

การประชุม 

 กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

โดยต้องมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี และ

องค์ประชุมต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ�านวนกรรมการทัง้หมด การวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุม

ให้ถือเสียงข้างมาก ส�าหรับปี 2562 นัน้ สัดส่วนการเข้า

ร่วมประชุมของคณะกรรมการ คดิเป็นร้อยละ 93.75%

 รายงานการประชุม มีการระบุ วัน เวลา ที่เริ่มและ

เสร็จสิน้การประชุม รายช่ือกรรมการทีเ่ข้าร่วม และไม่ได้

เข้าร่วม สรุปสาระส�าคญั และข้อสรุปของวาระ เร่ืองที่

น�าเสนอ ประเดน็ที่ได้มกีารอภปิราย และข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ รวมถึงค�าช้ีแจงของฝ่ายจดัการ มติ

ของคณะกรรมการอย่างละเอยีด เพียงพอ และชัดเจน 

พร้อมลงลายมือช่ือของประธานในที่ประชุมและ 

เลขานุการบริษัทผู้จดบันทึกการประชุม ในกรณีที่มี

กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระใด ก็จะไม่ร่วม

พิจารณาและจะงดออกเสียงในมตินั้น ซึ่งเลขานุการ

บริษัทจะแจ้งให้กรรมการทุกคนรับทราบก่อนเร่ิม

ด�าเนินการประชุม

 รายงานการประชุมจะถูกส�าเนาและน�าส่งให้แก่

หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด และถูกจดัเก็บไว้เป็นเอกสาร

อ้างอิงและตรวจสอบได้ รายงานการประชุมจะไม่

สามารถแก้ไขได้หากไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

4. การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ และตารางบรหิารทกัษะการท�างาน

ของกรรมการ

4.1	การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้มีการประเมินผล

การปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self- 

Assessment ) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เป็นประจ�าทกุปี 

โดยใช้แบบประเมนิทีบ่ริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่างของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจัดท�าแบบ

ประเมินขึ้นจ�านวน 3 ชุด ดังนี้ 

 1. การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

 2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็น 

รายบคุคล

 3. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการก�าหนด

บรรทัดฐาน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และน�าผลที่

ได้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบใน

ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ
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เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดไว้ และเพื่อทบทวน

ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดข้ึนในรอบปีที่ผ ่านมา โดย

เลขานุการบริษัทจะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีทั้งแบบคณะและ

รายบคุคล ซ่ึงภายหลงัทีค่ณะกรรมการแต่ละคนประเมนิ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�าส่งแบบประเมนิการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 

กระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ัง

คณะ/คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	มีดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูอ้นมุตัแิละทบทวน 

แบบประเมนิผลเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด

 2. เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการให้กรรมการบริษัทภายในต้นเดือน

ธันวาคมของทุกปี

 3. กรรมการบริษัทฯ ท�าแบบประเมนิผลและส่งคนื

เลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกที

 4. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์

ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะห์จากการ

ประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 5. เลขานกุารบริษัทฯ น�าผลวิเคราะห์และความเหน็ 

เพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท�าแผนเพื่อ

ด�าเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินผล	 คิดเป็นร้อยละจาก

คะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด	ดังนี้

 มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

 มากกว่าร้อยละ 75  =  ดีมาก

 มากกว่าร้อยละ 65 =  ดี

 มากกว่าร้อยละ 50  =  พอใช้

 ต�่ากว่าร้อยละ 50  =  ควรปรับปรุง

ผลการประเมนิการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริษัท	

ประจ�าปี	2562	สรุปได้	ดังนี้

  1. ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 97.14% อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน - โครงสร้างและคณุสมบัตขิองกรรมการ 

      ค่าเฉลี่ย 97.32%

    - การประชุมคณะกรรมการ  

     ค่าเฉลี่ย 97.56%

         - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     ของกรรมการ ค่าเฉลี่ย 97.44%

    - การท�าหน้าที่ของกรรมการ  

     ค่าเฉลี่ย 97.50%

    - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  

     ค่าเฉลี่ย 100%

    - การพัฒนาตนเองของกรรมการและ 

     การพัฒนาผูบ้ริหาร ค่าเฉลีย่ 98.45%

  2. ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 

คะแนนเฉลีย่ 97.16% อยู่ในระดบัดเียีย่ม

หัวข้อประเมิน - โครงสร้างและคณุสมบัตขิองกรรมการ 

     ค่าเฉลี่ย  95.31%

    - การประชุมของคณะกรรมการ

     ค่าเฉลี่ย  97.66%

    - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

     ของกรรมการ ค่าเฉลี่ย 97.50%

  3. ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ�าปี 2562

  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่ 95.83% 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน - โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ 

     ค่าเฉลีย่  95.24%

    - การประชุมของคณะกรรมการ  

     ค่าเฉลีย่  95.83%

    - บทบาท หน้าที ่ และความรับผดิชอบ 

     ของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 96.43%
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  3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คะแนนเฉลี่ย  

99.07% อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมนิ - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 

     ค่าเฉลี่ย 100.00%

    - การประชุมของคณะกรรมการ  

     ค่าเฉลีย่ 98.61%

    - บทบาท หน้าที ่ และความรับผดิชอบ 

     ของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 98.33%

 3.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คะแนนเฉล่ีย 99.56% อยู ่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน - โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 

     ค่าเฉลี่ย  98.81%

    - การประชุมของคณะกรรมการ  

     ค่าเฉลีย่ 100.00%

    - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     ของกรรมการ ค่าเฉลีย่ 100.00%

  3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คะแนนเฉล่ีย 

95.37 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หวัข้อประเมนิ - โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการ 

     ค่าเฉลีย่  95.24%

    - การประชุมของคณะกรรมการ  

     ค่าเฉลีย่  95.83%

    - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     ของกรรมการ ค่าเฉลีย่  95.00%

4.2	ตารางบริหารทักษะในการท�างานของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท ซ่ึงตารางบริหารทักษะในการท�างานนี้ช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยผ่านการ

วิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถของคณะกรรมการแต่ละท่านแล้ว ตารางยังช่วยในการ

วิเคราะห์ทักษะหรือความรู้ที่ต้องการพัฒนาของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้เปิด

โอกาสให้คณะผูบ้ริหารเข้าร่วมอบรมหรือศึกษาเพ่ิมเตมิเพ่ือพัฒนาทกัษะและความรู้ของตนเอง นอกจากนี ้ การประเมนิ

ความสามารถของคณะกรรมการบริหารยังส่งเสริมงานด้านการสรรหากรรมการใหม่ซ่ึงอาจเป็นผู้ที่มีทักษะพิเศษเพ่ือ

ช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม โดยบริษัทฯ อาจสรรหากรรมการใหม่ทีม่คีวามเช่ียวชาญ

และเหมาะสมเพื่อมาเติมเต็มในทักษะด้านที่ขาดหาย 

ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการและก�าหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันจดัท�าการประเมนิตาราง

บริหารทกัษะของคณะกรรมการประจ�าปี (Skill Matrix) ซ่ึงปรากฎผลดงัต่อไปนี้

220

217

การเงินการบริหารจัดการบัญชี ทรัพยากรบุคคล การพัฒาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ อุตสาหกรรม

25.00%
25.00%

37.50%
37.50%

50.00%

62.50%

100.00%

12.50%

ฝายเรงรัดหนี้สินฝายวิเคราะหสินเช�อฝายกิจการสาขา

229 193

ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายไอที ฝายกฎหมาย

321 4 5 6 7

94.30%

96.61% 96.43%

96.62%

97.49% 97.29%

95.99%

ระดับความพึงพอใจ

94.25%

93.00%

95.50%

96.75%

98.00%

สำนักงานใหญ

หนวย : คน

หนวย : คน

สาขา

สำนักงานใหญ

สาขา

240

11 155

170

15

18

18629

654

25
229

194

7,964

7,964 1

4

4

ฝายเลขา

3

3

แมบาน

3

3

9,576

9,405171

รวมฝายธุรการ

19

19

ฝายบุคคล

7

7

ฝายจัดซื้อ

10

10

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

55

55

ศูนยประมูลรถ

18

18



72

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เพียงพอส�าหรับ

รักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร ซ่ึงอยู่ในระดับที่สามารถ

เทยีบเคยีงได้กับบริษัทฯ ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกัน ปัจจยัทีน่�ามาพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย ประสบการณ์ 

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการ

พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและ

นโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซ่ึงจะพิจารณาจากภาระหน้าที ่ ความรับผดิชอบ และผลการปฏบิตังิาน

ของผู้บริหารแต่ละท่าน ร่วมกับการพิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

5.1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 8 ท่านตามรายละเอยีดดงันี้        

  

(หน่วย : บาท)

ปี 2562 ปี 2561กรรมการ

1. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง 545,000 480,000

2. ดร. โยธิน อนาวิล 430,000 335,000

3. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม 365,000 540,000

4. นาย กัมพล ตติยกวี 635,000 555,000

5. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ 585,000 455,000

6. นาย ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ 430,000 430,000

7. นาง ดาวนภา เพชรอ�าไพ 290,000 280,000

8. ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ 310,000  -

รวม 3,590,000 3,075,000
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายโบนัสประจ�าปีส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 รวมเป็นจ�านวนเงิน 3,700,000 บาท 

โดยจ่ายแก่ต�าแหน่งประธานกรรมการ เป็นจ�านวน 700,000 บาท และต�าแหน่งกรรมการ 500,000 บาท เท่ากับ

ปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 

2562 ดังนี้

5.2	ค่าตอบแทนผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษัทฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้ตอบแทนความส�าเร็จในการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์

ของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะแปรผนัตรงกับผลสัมฤทธ์ิของคณะผูบ้ริหาร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

นั้นอยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านต่างๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (จ�านวน 13 ท่าน) เป็นจ�านวน 46.10 ล้านบาท (ปี 2561: 

39.32 ล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบเข้า

กองทุนประกันสังคม และเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ต�าแหน่งประธาน ต�าแหน่งกรรมการค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ 70,000 50,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 45,000 35,000

คณะกรรมการสรรหาและ 35,000 30,000 

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 35,000 30,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 35,000 30,000

โบนัสประจ�าปี 2562   

(จากผลการด�าเนินงานของปี 2561)
ไม่เกิน 3,700,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)
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หลักสูตรอบรม/สัมนากรรมการ

ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ Directors Ceritification Program - DCP 277/2019

ดร. ศึกษิต เพชรอ�าไพ Corporate Governance for Capital Market Intermeciaries - CGI  22/2019

6. นโยบาลการพัฒนากรรมการ

6.1	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝึกอบรมกรรมการ

บคุคลที่ได้รับเลอืกมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่ จะได้รับการปฐมนเิทศเบือ้งต้นกับประธานคณะกรรมการ

และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาการปฐมนิเทศจะครอบคลุมแต่ไม่จ�ากัดเพียงแค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ  วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร นโยบายต่างๆ และระบบการควบคมุภายใน รวมถึงหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของกรรมการบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี คูม่อืกรรมการบริษัทจดทะเบยีน หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ซ่ึีงจดัท�าโดยตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ นโยบายการก�ากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณธรุกิจของบริษัทฯ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบ

ธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

6.2	การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยสมาคมเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันช้ันน�าอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมการจัดอบรม

และสัมมนาภายในบริษัทฯ ด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมของกรรมการดังนี้

7. แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มกีารสืบทอดต�าแหน่งของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือรักษา

ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าบริษัทฯ จะยึดมั่นและสานต่อการด�าเนินธุรกิจตามแนวนโยบายเพื่อ

การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรับต�าแหน่งประธานกรรมการ

บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และต�าแหน่งในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
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ต�าแหน่งผู้บริหาร

นาง ดาวนภา เพชรอ�าไพ     กรรมการผู้จัดการ

นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอ�าไพ     รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)

นาย ปริทัศน์ เพชรอ�าไพ     รองกรรมการผู้จัดการ

นาย สุรัตน์ ฉายาวรเดช     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (CFO)

นางสาว ดวงแข สงนุ้ย     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางสาว วิมลรัตน์ หนูจุล     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นาย สมเกียรติ รัศมี     ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

นาย อ�านาจ เนียมสี     ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน

นายบัญญัติ นิลศิริ     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

นาย นิยม รอดน้อย     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

นาย ประดิษฐ์ ทองค�า     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

นาย สงกรานต์ เอี่ยมกาย     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

2. บริษัทฯ จดัให้มกีารเตรียมความพร้อมส�าหรับบคุคลทีเ่ป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Successor) ในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ความพร้อม และทักษะที่จ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่ประธานกรรมการ

บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และต�าแหน่งในสายงานหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) ที่ได้รับก�าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต�าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่

พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การท�างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (Job Rotation) และเข้ารับอบรมตาม

หลักสูตรการฝึกอบรมที่จ�าเป็นเพิ่มเติม เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

4. ส�าหรับผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
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เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 

เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มมีตใิห้แต่งตัง้นางสาวมลฑล อ่อนแผน ด�ารงต�าแหน่ง

เลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

  1. ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผู้

บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด 

กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตาม

ดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องสม�่าเสมอ

  2. รับผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้รวมทัง้ดแูลประสานงาน

ให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม

  3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบ

และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  4. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  4.1 ทะเบียนกรรมการ

  4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและ

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

  4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น

  4.4 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

  4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญกับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ผ่าน

การอบรมหลักสูตรที่ส�าคัญ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

  - หลกัสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 50/2013

  - หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) 

รุ่นที่ 26/2013

  - หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical 

Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติ

การก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 

เป็นจ�านวนเงิน 4,200,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี

และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลส�าหรับงบการ

เงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงนิรวม

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562 บริษัทฯ และ 

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ดังนี้  

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ  

จ�านวน 480,000 บาท 

ค่าบริการอื่น : -ไม่มี- 

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นคู่

ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

  1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทีม่จี�านวนสงูกว่าร้อยละ 5 

ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

  2. คดทีีก่ระทบต่อการด�าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อยอย่างมนียัส�าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิ

ผลกระทบเป็นตัวเลขได้คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบ

ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.	นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะ

กรรมการบริษัทฯ ได้พจิารณาทบทวนพนัธกิจ วิสัยทศัน์ 
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ค่านยิมหลกัของบริษัทฯ และนโยบายและคูม่อืการก�ากับ

กิจการที่ดีประจ�าปีแล้ว จึงมีมติคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมอรุณอัมรินทร์ 1 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ให้

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การด�าเนินงาน และกลยุทธ์

การบริหารธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัทฯ โดยปรับเปลีย่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม “บริษัทมีนโยบาย

การจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของ

ก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงนิได้

นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย” 

เป็น “บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 

ไม่เกินร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละปี 

ภายหลงัการหกัภาษีเงนิได้นิติบคุคลและการจดัสรร

ทุนส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิน 

ปันผลอาจมกีารเปลีย่นแปลง ข้ึนอยู่กับแผนการขยาย 

ธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ�าเป็นและความเหมาะสม

อ่ืนๆ ในอนาคต” ซ่ึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ดงักล่าวได้เปิดเผยอยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้น้ีการ 

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นรายบุคคล และสถาบันการเงิน

ที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน 

2.	นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนกัและเลง็เหน็ถึงความส�าคญัต่อการก�ากับดแูลการใช้ข้อมลูภายในให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ในการด�าเนินธุรกิจ และ

เพ่ือให้มัน่ใจว่า  นกัลงทนุได้รับข้อมลูข่าวสารทีเ่ช่ือถือได้อย่างเท่าเทยีมและทนัท่วงท ี บริษัทฯ จงึได้ ก�าหนดระเบยีบ 

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้

สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์  และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไป เปิดเผยให้แก่

บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ และยังถือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เช่น เร่ืองการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของกรรมการและ 

ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทฯ ยังได้ก�าหนดบทลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช ้

วันที่คณะกรรมการ 

มีมติจ่ายปันผล

วันที่ขึ้น 

เครื่องหมาย

วันที่ 

จ่ายปันผล

ประเภท

เงินปันผล

เงินปันผล

ต่อหุ้น (บาท)

รอบผล

ประกอบการ

26/02/62 29/04/62 15/05/62 เงินปันผล 0.26 01/01/61-31/12/61

20/02/61 27/04/61 14/05/61 เงินปันผล 0.18 01/01/60-31/12/60

20/02/60 26/04/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 01/01/59-31/12/59

18/02/59 27/04/59 13/05/59 เงินปันผล 0.20 01/01/58-31/12/58

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

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
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เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวไว้ ในระเบียบของบริษัทฯ ที่

ประกาศแจ้งให้พนกังานทกุระดบัได้รับทราบอย่างต่อเนือ่ง   

โดยมโีทษตัง้แต่  การตกัเตอืนจนถึงข้ันให้ออกจากงาน

 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบน

เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร 

กรรมการฯ บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ทุกท่านทราบ  สามารถสรุปสาระส�าคัญได้  ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของบริษัทฯ น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม

2. มกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง 

แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

เก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ รายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบเก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นของ 

บริษัทฯ  อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

3. ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจ้างของ 

บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี

หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพ่ือท�าการซ้ือ ขาย เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชักชวนให้

บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนทีข้่อมลูนัน้

จะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�า 

ดังกล่าวจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

หรือเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

ตอบแทน ผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทาง

วินัยของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและ 

รับทราบภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 

ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 

ถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และ

บทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

5. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) บริษัทฯ ได้ก�าหนดมิให้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผย

งบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

6. ก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงต้อง

รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มี

ความเก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เมือ่

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็น 

คร้ังแรก และรายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมลูการมส่ีวยได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ�าทกุส้ินปี 

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะต้องจัดส่งส�าเนารายงาน

การมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 และเพ่ือใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตรวจสอบ

และป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. ก�าหนดให้พนกังานทกุคนยดึมัน่เก่ียวกับการปกป้อง

รักษาความลบัของข้อมลูข่าวสาร เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ  

ในการด�าเนนิธุรกิจ และห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ 

ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยัง

ไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะหรือด�าเนินการใดๆ  ใน

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทยังสื่อสารเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

เพ่ือเตอืนใจให้พนกังานทกุท่านทราบ ตัง้แต่วันทีรั่บเข้า

เป็นพนักงานของบริษัท โดยระบุรายละเอียดที่ส�าคัญ

ลงในสัญญาจ้างงานให้พนักงานทุกคนรับทราบในราย
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ละเอียดที่ส�าคัญคือ “ให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ เป็นส�าคัญ  และสัญญาว่าจะไม่อาศัยต�าแหน่ง

หน้าท่ีในความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ท่ีท�าให้บริษัทฯ ต้อง

เสียหาย รวมท้ังจะต้องไม่น�าเอาความลบัของบรษัิทฯ 

และ/หรือข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยให้คู่แข่งขัน

หรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด”

3.	นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่

ว่าการตดัสินใจใดๆ ในการด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกิจจะ

ต้องท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ

ควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี

ส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนใน

รายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ 

รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ รวมถึงการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ว่าผูม้ส่ีวนได้เสียในเร่ืองใด

จะไม่สามารถเข้ามามส่ีวน ในการอนมุตัริายการดงักล่าว 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามผล และ

ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อบังคับ  

ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ

ก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่

เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน 

ที่ส�าคัญของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่

กฎหมายหรือหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2. หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือ

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3. ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 

รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตาม

หลกัการทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตั ิความด้วยโปร่งใส

และเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท�ารายการกับบคุคล

ภายนอก และค�านงึถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันซ่ึงไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะ

กรรมการบริษัทฯ อนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของ

รายการไม่อยู่ในอ�านาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ 

ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ

ท�ารายการ และจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ

การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู ้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1)  

และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

4.	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันว่าด้วยการรับ

และการให้ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด  เพ่ือจูงใจให้

ปฏบิตัใินทางทีม่ชิอบ  หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง  โดย

เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ 

รับทราบโดยทัว่กัน  รวมถึงจดัให้มกีระบวนการประเมนิ

ความเส่ียงจากการทุจริต  การควบคุม  การติดตาม  

ประเมนิผล  และการฝึกอบรม และก�าหนด “จริยธรรม

และข้อพึงปฏบิติัในการท�างาน” โดยอยูภ่ายใต้กรอบ
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วัฒนธรรมองค์กรทีก่�าหนด  ซ่ึงผูบ้ริหาร  และพนกังาน

ทกุคนจะต้องยดึถือปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท�าผิดวินัย ตามระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และได้ก�าหนดกลไก

คุม้ครองสิทธผิูแ้จ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเดน็

เก่ียวกับการกระท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ

รายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง  

หรือการท�าผิดจรรยาบรรณ

การประเมินความเสี่ยง	:	ในปี  2562  คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงได้ประเมินความเส่ียงการทุจริตที่

อาจเกิดข้ึน  โดยมกีารประเมนิความเส่ียงจากการทจุริต

แยกออกจากความเส่ียงด้านอืน่ๆ  เป็นการเฉพาะ  และ

มีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการโดยมีฝ่าย

ตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

รายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร	:  ในปีนี้ 2562  บริษัทฯ

ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ัน รวมทั้งนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง  

เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายการให้ของขวัญและ

การเลีย้งรับรอง  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรมจาก

ส�านักงานใหญ่ และน�าความรู้ความเข้าใจไปสื่อสารให้

กับพนักงานในสาขาได้รับทราบ และตระหนักในเรื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในการประชุมประจ�า

เดือนของสาขา รวมถึงได้ส่ือสารผ่านทางบอร์ด

ข่าวสาร และ Intranet ภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ 

บริษัทยังได้มีการแจ้งข่าวสารไปยังคู่ค้าทุกรายเพ่ือ 

รับทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป

ในการจดัฝึกอบรมเก่ียวกับนโยบาย และแนวปฏบิตัใิน

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ันของบริษัทแก่พนกังาน  

ซ่ึงหลังจากที่มีการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว    

ทางบริษัทได้มกีารจดัท�าแบบประเมนิเพ่ือทดสอบความรู้ 

ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  โดยมีผลคะแนนจากการ

ประเมินมากกว่าร้อยละ 95  

 

5.	นโยบายการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

ส�าหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มี

การก�าหนดขอบเขตหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการอย่าง

ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้

ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากทีสุ่ด และมกีารแบ่งแยก

หน้าทีค่วามรับผดิชอบในการอนมุตั ิ การบนัทกึรายการ

บัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแล

ทรัพย์สินออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ 

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังมี

การควบคมุภายในเก่ียวกับระบบการเงิน บริษัทฯ จดัให้

มีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู ้บริหารตาม 

สายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็น

ผู ้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุม 

ภายในทัง้ระบบ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและจากการที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจการให้

บริการสินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อย โดยผ่านสาขาและ

ศูนย์บริการที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ 

บริษัทฯ จงึจดัให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือ

ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

โดยในแต่ละปีฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องก�าหนดแผน

เข้าตรวจสอบระบบปฏิบัติการของทุกสาขาอย่างน้อย 

1 ครั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและ

รัดกุม และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ มกีารก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิธรุกิจทีชั่ดเจน

และสามารถวัดผลการด�าเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร

และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน

จริงกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เป็นประจ�าทุกเดือน โดย

จะมีการประเมินปัจจัยความเส่ียงทั้งที่มาจากภายนอก

และภายในที่พบในการด�าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัย

ที่เป็นสาเหตุและมีการก�าหนดมาตรการในการติดตาม

เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้ง

มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามความเส่ียงนั้นๆ อย่าง

ต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
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ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษัทฯ ได้รับ

ใบรับรองการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เมื่อ

วันที ่18 ตลุาคม 2562 เพ่ือให้มคีวามต่อเนือ่งบริษัทฯ 

ได้มีการประมินความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการทุจริต

ภายในบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อ

ร้านการทุจริต เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการ

เพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

6.	นโยบายเก่ียวกับ	พรบ.	คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	

พ.ศ.2562

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทในเครือ (บริษัท) ตระหนักถึงความส�าคัญของ

ประเด็นการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้

อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บ

รักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของ

เจ้าของข้อมลู เพ่ือให้เจ้าของข้อมลูได้รับทราบถึงนโยบาย

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ

จึงประกาศนโยบายเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบคุคลของผู้ใช้บรกิาร

  1. บริษัทฯ เคารพและให้ความส�าคัญถึงสิทธิ 

ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของข้อมูล และ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เจ้าของ

ข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคง

ปลอดภัยในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

  2. ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมลูทีบ่ริษัทฯ 

ได้รับมา เช่น ช่ือ  อายุ  ที่อยู ่  หมายเลขโทรศัพท์ 

หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนรถ เลขโฉนดที่ดิน 

ข้อมลูทางการเงิน เป็นต้น ซ่ึงสามารถบ่งบอกตวับคุคล

ของเจ้าของข้อมูลได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มี

ความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะ

ถูกน�าไปใช้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

ของบริษัทเท่านั้น และบริษัทฯ จะด�าเนินมาตรการที ่

เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจน

การป้องกันมิให้มีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดย

มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูล เพ่ือการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์

การด�าเนนิงานของบริษัทและแจ้งวัตถุประสงค์ของการ

เก็บรวบรวมข้อมลู ข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมและระยะเวลา

ที่คาดหมายได้ว่าจะเก็บข้อมูลไว้ บุคคลหรือหน่วยงาน

ทีข้่อมลูอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมลูของผูป้ระกอบการและ 

ตัวแทนที่เป็นผู้เก็บข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการ

ติดต่อ ให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างชัดเจน

  2. ในกรณทีีบ่ริษัทฯ มกีารเก็บรวบรวม จดัเก็บ 

ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อด�าเนินการอื่น

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ เจ้าของ

ข้อมูลมีสิทธิที่ ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน

บุคคลของเจ้าของข้อมูลในการเลือกว่า จะให้บริษัท

เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม 

จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  3. บริษัทฯ จะไม่กระท�าการใดๆ แตกต่างจาก 

ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เว้นแต่

  (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ ใหม่ให้ผู ้ ใช้บริการ

ทราบและได้รับความยินยอมจากผู้ ใช้บริการ

  (2) เป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนดการ

เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษา

ข้อมลูส่วนบคุคลทีม่คีณุภาพของเจ้าของข้อมลู บริษัทฯ 

จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการ

เก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม

และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ�ากัดเพียงเท่าที่

จ�าเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น

  2. บริษัทฯ จะขอความยนิยอมจากเจ้าของ

ข้อมลูก่อนท�าการเก็บรวบรวม เว้นแต่

  (1) เป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนด

  (2) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 

และการขอความยินยอมไม่อาจกระท�าได้ ในเวลานั้น

  (3) เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับชีวิต สุขภาพ 

หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลแลผู้ ใช้บริการ

เจ้าของข้อมูลอื่น

  (4) เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังาน

สอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

  (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการ

จัดท�าสถิติ

  3. บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

ของเจ้าของข้อมูล ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม 

พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ท�าให้

เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกัน

แก่บุคคลใด เว้นแต่

  (1) ได ้ รับความยินยอมเป ็นหนังสือจาก

เจ้าของข้อมูล

  (2) เป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนด

  (3) เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล 

และการขอความยินยอมไม่อาจกระท�าได้ ในเวลานั้น

  (4) เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับชีวิต สุขภาพ 

หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล

  (5) เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา 

หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

  (6) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการ

จัดท�าสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้

เป็นความลับ

  4. บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ

ข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความ

จ�าเป็นและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูเท่านัน้ 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุง 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของ 

บริษัทฯ ดียิ่งขึ้น

การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้

  1. บริษัทฯ จะใช้เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของ

เจ้าของข้อมลูได้ ต่อเมือ่ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลโดยชัดแจ้ง และเป็นหนังสือ หรือท�าโดยเป็น

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความ

ยินยอมด้วยวิธีดงักล่าวได้และเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ 

ของบริษัทเท่านั้น

  2. บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

มิให้เปิดเผย แสดง หรือท�าให้ปรากฏในลักษณะอื่นใด

ซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไป

จากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

  (1) เป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนด

  (2) ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

  (3) เป็นไปเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับชีวิต สุขภาพ  

หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล

  (4) เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาหรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

     (5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการ 

จัดท�าสถิติ

  3. ในบางกรณีบริษัทฯ อาจให้บุคคลหรือ 

หน่วยงานอืน่เข้าถึงหรือใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของเจ้าของ

ข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และอ�านาจหน้าทีข่องบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย	

  1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของข้อมูล บริษัทฯ จึงก�าหนดให้มีมาตรการใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลบัของ

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง 
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ท�าลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

โดยไม่มสิีทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้

เป ็นไปตามที่ก�าหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทฯ

  2. บริษัทฯ จดัให้มเีจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองข้อมลูส่วน 

บุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีหน้าที่

ให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตั ิ ตรวจสอบการด�าเนนิการให้ 

ถูกต้อง ประสานงานเมื่อมีปัญหา และรักษาความลับ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่

การมส่ีวนร่วมของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล

  1. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะทราบ

ข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกับตนเอง เจ้าของข้อมลูสามารถ

มีค�าร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทก�าหนด 

เมื่อบริษัทได้รับค�าร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะรีบ

ด�าเนนิการแจ้งถึงความมอียู ่ หรือรายละเอยีดของข้อมลู

ส่วนบุคคลดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลภายในระยะเวลา

อันสมควร

 

  2. หากเจ้าของข้อมลูเห็นว่า ข้อมลูส่วนบคุคล

ใดทีเ่ก่ียวกับตนไม่ถูกต้องตามทีเ่ป็นจริง เจ้าของข้อมลู

สามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ

ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดท�าบันทึก

ค�าคดัค้านการจดัเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท�าใด ๆ 

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็น

หลักฐานด้วย

  3. เจ ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู ่

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการ 

น�าข้อมลูไปใช้ และสถานทีท่�าการของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

  (1) ขอส�าเนา หรือขอส�าเนารับรองถูกต้อง

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

  (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วน

บุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

  (3) ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่เก่ียวกับตน

  (4) ขอให้ด�าเนินการลบ หรือท�าลายข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน

  (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วน

บุคคลที่เก่ียวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซ่ึงผู้ ใช้บริการ                                                                                             

ไม่ได้ให้ความยนิยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏเิสธสิทธิของเจ้าของข้อมลูได้ใน

กรณทีีก่ฎหมายก�าหนด หรือในกรณทีีข้่อมลูส่วนบคุคล

ของเจ้าของข้อมูลถูกท�าให้ไม่ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอก

ลกัษณะอนัสามารถระบตุวัเจ้าของข้อมลูได้อกี

การเปลีย่นแปลงนโยบายส่วนบคุคล

  1. บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้

เป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของการให้บริการ การด�าเนินงานของบริษัท และ

ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจ้าของข้อมูล บริษัทฯ 

จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

ก่อนจะเร่ิมด�าเนนิการเปลีย่นแปลง หรืออาจส่งประกาศ

แจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยตรง

  2. ส�าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษา

จากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หากเจ้าของข้อมลูมข้ีอสงสัยเพ่ิมเตมิโปรดตดิต่อบริษัทฯ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด

    (มหาชน)  

       32/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ

      เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

      โทรศัพท์ 02-8801033

7.	นโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 การแพร่

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูงและการ 

ฟอกเงิน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการฟอกเงินและแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือรองรับและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก ่การก ่อการร ้ายและการแพร ่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และพระราช

บญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

เพ่ือให้บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย มิต้องตกเป็น
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เครื่องมือ สนับสนุนให้แก่ผู้กระท�าผิด หรือเป็นช่องทางที่จะน�าหรือสร้างรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 ไปแล้วนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติดังกล่าวในการจัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย โดยให้รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากประเภทลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ พื้นที่หรือประเทศที่มี

ความเส่ียง การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่าการด�าเนนิธุรกิจของบริษัทฯ ยงัมคีวามเส่ียงด้านการฟอกเงินและ

การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายในระดบัต�า่ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ด�าเนนิงานตามระเบยีบและวิธกีารที่

เก่ียวกับการแสดงตวัตนของลกูค้า (KYC: Know Your Customer) ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ ร่วมกับการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD: Client Due Diligence) โดยมีการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการ

แสดงตัวตนของลูกค้าทุกรายในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการ

ผู้จัดการ

คณะกรรมการ

บริหาร

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติ

บริษัทฯ มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติส�าหรับการด�าเนินงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การจ่ายเงินเกินงบลงทนุ 

 ที่ได้รับอนมุตัิ

2. การลงทุนนอกแผน

 งบประมาณ

3. การเปิดสาขาใหม่เกินจาก 

 แผนธรุกิจที่ได้รับอนมุตั ิ

 จากคณะกรรมบริษัทฯ

4. การอนมุตัเิบกิเงนิสดย่อย 

 เกินกว่ากรอบทีก่�าหนด 

 ต่อคร้ัง
1)

5. การอนมุตัเิงินทดรองจ่าย 

 ต่อคร้ัง
2)

 - สาขา/ศูนย์ประมลู

 

 - ส�านกังานใหญ่

6. การตดับญัชีกรณี

 สินทรัพย์ถาวรช�ารุด
3)

7. การตดับญัชีหนีส้ญู

-

-

-

ไม่เกินคร้ังละ

15,000 บาท

-

ไม่เกินคร้ังละ 

70,000 บาท

ไม่เกินคร้ังละ 

50,000 บาท

-

-

-

-

ไม่เกินคร้ังละ

15,000 บาท

ไม่เกินคร้ังละ 

70,000 บาท

ไม่เกินคร้ังละ 

100,000 บาท

ไม่เกินคร้ังละ 

50,000 บาท

-

ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20

ล้านบาท

-

อนมุตัิ

อนมุตัิ

อนมุตัิ

อนมุตัิ

-

ไม่เกิน 20%

ไม่เกิน 40 

ล้านบาท

ไม่เกิน20%

-

-

-

-

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หมายเหตุ : 1) โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเบิกเงินสดย่อยสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง

 2) โดยที่ผ่านมาสาขาและศูนย์ประมูลมีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และส�านักงานใหญ่มีการ 

  เบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด ไม่เกิน 75,000 บาท/ครั้ง

 3) โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการตัดบัญชีกรณีสินทรัพย์ถาวรช�ารุดสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง
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ส่วนที ่4 การปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ   

การก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนนิงานตามนโยบายและคูม่อื

การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี้

หมวดที ่1 สทิธิของผู้ถอืหุน้ (The Rights of 

Shareholders)

1.	การปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุน้

เมืองไทย แคปปิตอล ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ

สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่

กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ หรือจ�ากัด

โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารต่อนักลงทุน ผ่าน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซ่ึงจะมข้ีอมลู

ปัจจุบัน และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการ

ใช้สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2.	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 

เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 

ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800  

ถนนบรมราชชนน ี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงการปฏบิตัใิห้สอดคล้อง

กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ ้น 

(AGM Checklist) และมาตรฐานการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดีตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

   บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคล

สามารถน�าเสนอเร่ืองหรือวาระพิจารณาเพื่อเข้าบรรจุ

เป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็น

รายบุคคล เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันส้ินสุด

รอบปีบัญชี คือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยเผย

แพร่หลกัเกณฑ์ ข้ันตอน วิธกีารด�าเนนิการ และเอกสาร

ในการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://

investor.muangthaicap.com/th/document/

shareholders-meeting อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดใช้สิทธิดังกล่าว ดังที่ได้

แจ้งผลให้ผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

   บริษัทฯ จัดท�าและจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารบอกกล่าวนดัประชุม 

เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และ

วาระการประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติในการลงทะเบียน

และเอกสารที่ต้องน�าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า

ร่วมประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับ

เร่ืองที่ต้องตัดสินใจในการออกเสียงลงคะแนนในที่

ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจ�าปีให้ทุก

คนได้ทราบเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ ให้แก ่

ผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานประจ�าปีในรูปแบบ QR Code 

ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

   บริษัทฯ ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลา 

3 วันติดต่อกันล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

   บริษัทฯ มไิด้มกีารเพ่ิมวาระการประชุม หรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

   บริษัทฯ จัดท�าหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และมีค�าอธิบายข้ันตอน

ในการมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องใช้อย่างชัดเจน

แนบไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ส�าหรับใช้ ใน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม

ประชุมแทน โดยบริษัทฯ จดัหาและตดิอากรแสตมป์ให้ 

ทั้งยังเสนอช่ือประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ 

ให้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลอืกเป็นผูรั้บมอบฉนัทะด้วย
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   เพ่ือให ้การประชุมด�าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ บริษัทฯได้น�าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้

ในกระบวนการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม กระบวนการ

นับคะแนนเสียง และกระบวนการแสดงผลการลง

คะแนนเสียง ให้เกิดความรวดเร็ว และแม่นย�า ซึ่ง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง

ก่อนเวลาประชุมได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

   คณะกรรมการ คณะกรรมการย่อยทุกชุด 

และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร

ระดับสูง ผู ้สอบบัญชี และผู ้แทนจากบริษัท ลอว์ 

ชายนิ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและท�า

หน้าที่เป็นผู้ตรวจการ (Inspector) เข้าร่วมการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้แทนจาก 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  อาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุน้ 

รายย่อย เข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่ือให้การประชุมด�าเนนิ

การอย่างถูกต้อง และโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบงัคบั 

ของบริษัทฯ

   ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้ คุณ

ศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ซ่ึงเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ 

บริษัทฯ ให้แจ้งจ�านวนและสัดส่วนผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าประชุม 

ทัง้ทีม่าด้วยตนเอง และรับมอบฉนัทะให้ทีป่ระชุมทราบ 

รวมถึงช้ีแจงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการประชุม การ

ออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมทั้ง

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็น และ

ตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระก่อนการลงมติ

ในแต่ละวาระ และประกาศผลการลงคะแนนเสียงทั้ง

เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และจ�านวนบตัรเสีย 

ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

   เนื่องจาก บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียว คือ

หุน้สามญั ซ่ึง 1 หุน้ มสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน 1 เสียง 

และถือเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้นกรณทีีม่กีฎหมาย

ก�าหนดเป็นอย่างอืน่ โดยหากผูถื้อหุ้นคนใดทีส่่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในวาระใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้น

คนดงักล่าวจะไม่มสิีทธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนนเลอืกตัง้คณะกรรมการ 

ซ่ึงกรรมการผู้ได้รับการเสนอช่ือ และเป็นผู้ถือหุ้นมี

สิทธิออกเสียง จะสามารถลงคะแนนได้ตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ

   ส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ 

ก�าหนดให้ผู ้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยได้ระบุข้อมูลข้อมูลประวัติโดยย่อของผู้ที่ถูกเสนอ

ชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง หรือกลับ

เข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงข้อมูลอื่นที่

เก่ียวข้องและจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณของ

ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้ง

กรรมการ กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือได้ออกจาก

ห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ

คิดเห็นและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระและ

โปร่งใส 

   ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ ได้มกีาร

ระบุจ�านวนเงนิและประเภทของค่าตอบแทนทีก่รรมการ

แต่ละต�าแหน่งได้รับ ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑ์

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

   ส�าหรับวาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และอนมุตัิ

ค่าสอบบัญชี มีการแจ้งชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด 

ประวัติการท�างานโดยย่อ ความเป็นอิสระของผู้สอบ

บัญชี และจ�านวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และเหตุผลในการเสนอแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่ง/กลับมาด�ารงต�าแหน่ง อัตราค่าสอบบัญชี 

และข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการ 

พิจาณาของผู้ถือหุ้น

   ส�าหรับวาระจ่ายเงินปันผลประจ�าปี มีการ

ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล และ

จ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ในอดีต และวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น

ต้องได้รับเงินปันผลภายใน 30 วัน หลังจากที่มีมติ

จ ่ายเงินปันผลประจ�าปีในที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 

พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้

ถือหุ้น  ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะต้องได้รับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพ ภาพ

เคลือ่นไหว และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมและ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและ

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับชมการประชุมย้อนหลัง

ได้เพื่อความโปร่งใส
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   บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดท�าผลสรุปผลการลงมติในที่ประชุม พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระ 

ให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

วันที่ 18 เมษายน 2562 วันเดียวกันหลังจากเสร็จส้ินการประชุม และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ในวันถัดไป

   บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ครอบคลุมรายละเอียดส�าคัญเรื่องต่างๆ อาทิ ประเด็นค�าถาม-ค�าตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระ มติที่ประชุม

พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ�านวนบัตรเสีย เป็นต้น ทั้งนี้รายงานบันทึกการ

ประชุมได้ถูกเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

   บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกตามสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ ใช้สิทธิ โดยจัดประชุมในวันท�าการ ณ 

โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ใกล้ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่าง

สะดวก และมิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

   บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานการให้ข้อมูลและตอบค�าถามกับผู้ถือหุ้น

หมวดที ่2 การปฏิบตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders)

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)

  1. บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย จรรยาบรรณและบทลงโทษว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

   ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่จะมี

การเปิดเผยข้อมูลททางการเงินที่ส�าคัญ หรือในช่วงเวลาที่ก�าหนด (Blackout period) ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้

เป็นระยะเวลา 45 วัน ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท�าการซื้อขายหลัก

ทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือซื้อขายในช่วงเวลา Blackout period

  

  2. การป้องกันการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

   บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ 

ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา

มีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดัง

กล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว 

   บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์

ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจ�าปี 2562 (แบบ 56-2)   
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จ�านวนหุ้น  

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้นที่ 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่งล�าดับ

พลเรือเอก อภิชาติ   

เพ็งศรีทอง

นาง กองแก้ว  

เปี่ยมด้วยธรรม

นาย ชูชาติ   

เพ็ชรอ�าไพ

นาง นงนุช 

ดาวาสุวรรณ

นาย กัมพล  

ตติยกวี

ดร. โยธิน อนาวิล

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตร 

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประธาน 

คณะกรรมการ/ 

ประธานคณะ

กรรมการสรรหา 

และก�าหนด 

ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการบรรษัท 

ภิบาล, กรรมการ

ประธาน 

กรรมการบริหาร/  

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการ 

ตรวจสอบ/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ประธานคณะ

กรรมการความ

เสี่ยง/กรรมการ 

ตรวจสอบ

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาล/

กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่า

ตอบแทน

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

800,000 800,000 - 0.038

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

200,000 200,000 - 0.009

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

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1.

2.

*6

3.

4.

5.

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ	ของกรรมการและผู้บริหารในปี	2562
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จ�านวนหุ้น  

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้นที่ 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่งล�าดับ

นาง ดาวนภา   

เพชรอ�าไพ

ดร. ศึกษิต     

เพชรอ�าไพ

น.ส. ดวงแข สงนุ้ย

น.ส. วิมลรัตน์ หนูจุล

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

กรรมการ 

ผู้จัดการ

กรรมการ/  

กรรมการบรรษัท 

ภิบาล/กรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

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

902,000 900,000 2,000 0.043

504,000 504,000 - 0.024

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

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

*7

8.

11.

13.

นาย สมเกียรติ รัศมี

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้จัดการฝ่าย 

กิจการสาขา

219,000 219,000 - 0.010

- - - -

14.

นาย สุรพงษ์  

เพ็ชรอ�าไพ

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

รองกรรมการ 

ผู้จัดการ (อาวุโส)

- - - -

945,000 945,000 - 0.0459.

นาย ปริทัศน์   

เพชรอ�าไพ

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

รองกรรมการ 

ผู้จัดการ

50,000 50,000 - 0.002

2,520,500 2,430,500 200,000 0.11910.

นาย สุรัตน์ 

ฉายาวรเดช

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ

- - - -

- - - -
12.
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จ�านวนหุ้น  

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 

31ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้นที่ 

เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท

รายชื่อ ต�าแหน่งล�าดับ

นาย นิยม  

รอดน้อย

นาย ประดิษฐ์   

ทองค�า

นาย สงกรานต์   

เอี่ยมกาย

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายกิจการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายกิจการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายกิจการสาขา

438,000 438,000 - 0.021

37,000 37,000 - 0.002

37,000 37,000 - 0.002

200,000 200,000 - 0.009

30,000 11,300 18,700 0.001

- - - -

17.

18.

19.

   ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันขัดต่อนโยบายการป้องกันการท�า

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นาย บัญญัติ นิลศิริ

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายกิจการสาขา

200,000 282,000 (82,000) 0.009

- - - -

16.

นาย อ�านาจ เนียมสี

คู่สมรส และบุตรยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายหนี้สิน

414,300 500,000 (85,700) 0.020

- - - -

15.
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เครื่องมือ ความถี่ ประเด็นผลกระทบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บุคลากร (กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงาน)

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรผ่านระบบ 

internal portal 

 MTC University 

 MTC Forum

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน 

 ความก้าวหน้า ความมั่นคงใน 

 อาชีพ และสวัสดิการค่าตอบแทน 

 นโยบายความปลอดภัย ขั้นตอน 

 การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  

 สุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน  

 และนอกสถานที่

ตลอดเวลา

  3. การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ

บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Related Party Transactions)

   ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน

อย่างรอบคอบ ว่ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันได้กระท�าอย่าง

ยตุธิรรม เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ

ธรุกจิการค้า (Fair and at Arm’s Length Basis) 

และเป ็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเร่ือง

การก�าหนดราคา (Transfer Pricing Policy) และ

เงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผล

ประโยชน์ว่าเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดย

กรรมการและผูบ้ริหารทีม่ส่ีวนได้เสียมไิด้ร่วมพิจารณา 

และออกเสียงในเร่ืองที่เก่ียวกับรายการระหว่างกันที่

ตนเกี่ยวข้อง

   บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 2562 (แบบ 56-2)

  4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

   บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง 

และบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง ซ่ึงมส่ีวนได้เสียทีเ่ก่ียวข้อง

กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง 

และรายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มี

ส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี ทั้งนี้ 

เลขานกุารบริษัทจะต้องจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวน

ได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ 

เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   บริษัทฯ ก�าหนดให้ผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ 

มหีน้าทีต้่องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วัน 

ล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ทีม่ส่ีวนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่ร่วมพิจารณาและไม่มสิีทธิ

ออกเสียงในเรื่องนั้น โดยให้มีการบันทึกไว้ ในรายงาน

การประชุมด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ทั้งผู้มีส่วน

ได้เสียทีเ่ป็นผูท้ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม 

หรือมิได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เลย ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ จัดกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาเพิ่มหน่วยงานก�ากับดูแลมาเป็นอีก

หนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากธุรกิจเกือบทั้งหมด

ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและการก�ากับ

ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการ

คลังเป็นส�าคัญ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้อง

รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง 

และหน่วยงานก�ากับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างไรก็ตาม ความรับผดิชอบ ประเดน็ผลกระทบ และ

เคร่ืองมือที่ใช้ ในการส่ือสารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอาจ

แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่

เปลีย่นแปลง ซ่ึงบริษัทฯ จะท�าการปรับปรุงเป็นระยะๆ 
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วารสารเมืองไทยสัมพันธ์

การประชุมพนักงาน 

(ระดับผู้บริการ,  

ระดับผู้จัดการ,  

ระดับฝ่าย ระดับ

พนักงานแต่ละฝ่าย 

และสาขา)

กิจกรรมผู้บริหาร 

พบพนักงาน 

การส�ารวจความพึงพอใจ

ของพนักงาน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  

(Whistleblower  

channel)

การส�ารวจความต้องการ

ของลูกค้า

ลูกค้า

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ 

และเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

 ข่าวสารในอุตสาหกรรม 

 การแบ่งปันประสบการณ์การ 

 ท�างานระหว่างพนักงาน 

 นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มี 

 ส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

 กิจกรรมเพื่อสังคม

 ข่าวสารในอุตสาหกรรม 

 กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความ 

 สามารถ และศักยภาพของ 

 พนักงานให้ตอบสนองต่อ 

 ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

 วิเคราะห์ เพื่อหาทางแก้ไข 

 ปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ความเสี่ยงในการด�าเนินงาน 

 คุณธรรม และวิสัยในการ 

 ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

 อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

 การสนับสนุนความหลากหลาย 

 ในองค์กร 

 การดูแลพนักงานอย่างเป็น 

 ธรรมและทั่วถึง 

 การสนับสนุนสุขภาพและ 

 สุขอนามัยของพนักงาน 

 การส่งเสริมการสร้างความ 

 สัมพันธ์ และการสร้างความ 

 ผูกพันระหว่างพนักงานและ 

 องค์กร

 แจ้งเหตุทุจริต คอรัปชั่น  

 การประพฤติมิชอบ/ผิดวินัย 

 แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิด 

 สิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  

 และการให้บริการที่ตรงต่อ 

 ความต้องการและความพึงพอใจ 

 ของลูกค้า

 ปัจจัยท่ีท�าให้พนักงานพึงพอใจ  

 หรือไม่พึงพอใจ ซึ่งน�าไปสู่ 

 การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืน

รายเดือน

รายเดือน

รายเดือน 

และรายปี

รายเดือน 

และรายปี

ตลอดเวลา

รายเดือน

รายปี
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เครื่องมือ ความถี่ ประเด็นผลกระทบกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

 การจัดการให้เกิดมาตรฐานการให้ 

 บริการที่เป็นเลิศอย่างเป็นธรรม 

 และโปร่งใสแก่ลูกค้า

ผลการด�าเนินงาน และรายงาน 

การเติบโตทางธุรกิจ การเลือกตั้ง 

กรรมการบริษัทฯ

 ผลการด�าเนินงาน และแผน 

 กลยุทธ์การด�าเนินงาน ระยะสั้น/ 

 กลาง/ยาว 

 ความเสี่ยง ความท้าทาย แนวโน้ม 

 ของอุตสาหกรรม ผลกระทบ และ 

 ปัจจัยซึ่งอาจมีผลต่อผลการ 

 ด�าเนินงาน และการเติบโตของ 

 ธุรกิจ 

 ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจต่อ 

 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 แจ้งเหตุทุจริต คอรัปชั่น  

 การประพฤติมิชอบ/ผิดวินัย 

 แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิด 

 สิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

การส�ารวจความพึงพอใจ

ของลูกค้า

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

(Whistleblower  

channel)

บริการช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ

แนะ/ข้อร้องเรียน/ 

ให้ความช่วยเหลือ 

ตอบข้อซักถาม 

 Online ผ่านสื่อสังคม 

 ออนไลน์ 

 Offline ผ่านแบบ 

 ฟอร์มขอบคุณลูกค้า,  

 สายด่วน, และสาขา 

 ทั่วประเทศ)

เมื่อใช้บริการ

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา

การส�ารวจความต้องการ

ของลูกค้า

การประชุมสามัญประจ�าปี

รายงานประจ�าปี และ

รายงานความยั่งยืน

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

อื่นๆ, เดินทางชี้แจงผล

การด�าเนินงาน/แผนการ

ด�าเนินงาน, สายด่วนนัก

ลงทุนสัมพันธ์, อีเมล, 

หน้าเว็บไซต์นักลงทุน

สัมพันธ์, กิจกรรมเยี่ยม 

ชมสาขาและศูนย์ประมูล

การประชุมนักวิเคราะห์

กิจกรรมพบปะนักลงทุน 

(Opportunity Day) ณ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/เจ้าหนี้

รายเดือน

รายปี

รายปี

รายไตรมาส

รายไตรมาส
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 การจัดการให้เกินการจัดซื้อที่ 

 โปร่งใสและเป็นธรรม  

 การรักษาความสัมพันธ์ และ 

 ประเมิศทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 

 ของคู่ค้าให้สอดคล้องกับทิศทาง 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

 การเข้าร่วมสมาคมการค้า 

 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ 

 (Vhicle Title Loan Trade  

 Association - VTLA) ร่วมกับ 

 คู่แข่งกันทางการค้าที่ส�าคัญ 

 อีกกว่า 30 ราย 

 สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ ให้การ 

 สนับสนุน ธปท. จัดประชุมแสดง 

 ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงเอกสาร 

 ประกอบการขาย เพื่อให้เป็นไปตาม 

 เกณฑ์ก�ากับดูแลและสร้างความ 

 โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ลูกค้า  

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 ชีวิตของประชาชนในชุมชน และ 

 สังคม 

 ผลกระทบจากการด�าเนินงานของ 

 บริษัทฯ และแนวทางการพัฒนา 

 อย่างยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ, สังคม  

 และสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลปฏิบัติงาน

ของคู่ค้า โดยค�านึงถึง 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (โครงการ CSR)

รายงานประจ�าปี และ

รายงานความยั่งยืน

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

(Whistleblower  

channel)

บริการช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น/ข้อเสนอ

แนะ/ข้อร้องเรียน/ให ้

ความช่วยเหลือตอบ 

ข้อสักถาม 

 Online ผ่านสื่อสังคม 

 ออนไลน์ 

 Offline ผ่านแบบฟอร์ม 

 ขอบคุณลูกค้า, สายด่วน,  

 และสาขาทั่วประเทศ)

คู่ค้า

คู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

รายปี

ตลอดเวลา

รายปี

รายปี

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดท�าจรรยาบรรณต่อแต่ละกลุม่ของผูม้ส่ีวนได้เสยีซึง่บรรจอุยูใ่นหมวดที ่3 บทบาทของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.	บุคลากร	(กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงมากว่า 27 ปี และจะสามารถ

เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น บริษัทฯ จ�าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานทุกคน 

ทุกระดับ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ยึดถือการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่าสวัสดิการ 

และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเครื่องสะท้อนชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กร 

จ�านวนบุคลากร	และความหลากหลายของบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�านวน 9,576 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน 13 ท่าน) 

โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

220

217

การเงินการบริหารจัดการบัญชี ทรัพยากรบุคคล การพัฒาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ อุตสาหกรรม

25.00%
25.00%

37.50%
37.50%

50.00%

62.50%

100.00%

12.50%

ฝายเรงรัดหนี้สินฝายวิเคราะหสินเช�อฝายกิจการสาขา

229 193

ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายไอที ฝายกฎหมาย

321 4 5 6 7

94.30%

96.61% 96.43%

96.62%

97.49% 97.29%

95.99%

ระดับความพึงพอใจ

94.25%

93.00%

95.50%

96.75%

98.00%

สำนักงานใหญ

หนวย : คน

หนวย : คน

สาขา

สำนักงานใหญ

สาขา

240

11 155

170

15

18

18629

654

25
229

194

7,964

7,964 1

4

4

ฝายเลขา

3

3

แมบาน

3

3

9,576

9,405171

รวมฝายธุรการ

19

19

ฝายบุคคล

7

7

ฝายจัดซื้อ

10

10

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

55

55

ศูนยประมูลรถ

18

18
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ มีจ�านวนพนักงานลาออก รวม 1,142 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 11.96 

ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ จ�านวนพนักงานที่ลาออกส่วนมาก หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 47.11 ของ

จ�านวนพนักงานทั้งหมด เป็นพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 6 เดือน หรือยังไม่ผ่านการทดลองงาน อันเนื่องมาจาก

ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีนโยบายด้านความหลากหลายในองค์กร 

ด้วยความเช่ือมั่นว่าบุคลากรของบริษัทฯ ควรเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น การจ้างบุคลากรที่มีความ

หลากหลายด้านความคิดเห็น และภูมิหลังย่อมส่งผลให้บริษัทฯสามารถสร้างความผูกพันกับพนักงาน ลูกค้า และ

ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

220

217

การเงินการบริหารจัดการบัญชี ทรัพยากรบุคคล การพัฒาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ อุตสาหกรรม

25.00%
25.00%

37.50%
37.50%

50.00%

62.50%

100.00%

12.50%

ฝายเรงรัดหนี้สินฝายวิเคราะหสินเช�อฝายกิจการสาขา

229 193

ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายไอที ฝายกฎหมาย

321 4 5 6 7

94.30%

96.61% 96.43%

96.62%

97.49% 97.29%

95.99%

ระดับความพึงพอใจ

94.25%

93.00%

95.50%

96.75%

98.00%

สำนักงานใหญ

หนวย : คน

หนวย : คน

สาขา

สำนักงานใหญ

สาขา

240

11 155

170

15

18

18629

654

25
229

194

7,964

7,964 1

4

4

ฝายเลขา

3

3

แมบาน

3

3

9,576

9,405171

รวมฝายธุรการ

19

19

ฝายบุคคล

7

7

ฝายจัดซื้อ

10

10

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

55

55

ศูนยประมูลรถ

18

18

สถิติด้านความหลากหลายของพนักงาน

อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อจ�านวนพนักงานทั้งหมด    ร้อยละ 10.42 

 

อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อจ�านวนพนักงาน (ในส�านักงานใหญ่)   ร้อยละ 38.59 

 

อัตราส่วนผู้บริหารหญิง       ร้อยละ 23.08
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ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนคุณภาพชีวิตและ

ความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน ดังต่อไปนี้

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้น�าเสนอต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ เรื่องการปรับปรุงนโยบายการเคารพสิทธิ

มนุษยชนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบันในการประชุมคณะ

กรรมการคร้ังที ่3/2562 เมือ่วันที ่7/5/2562 ซ่ึงบริษัทฯ 

ได้ปฏบิตัติามนโยบายการเคารพสทิธมินษุยชน ซ่ึงเปิดเผย

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2562 ดงัต่อไปนี้  

  1. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน มิได้

หมายถึงเพียงแค่พนักงาน แต่ยังครอบคลุมถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ 

  2. บริษัทฯให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิ

มนุษยชน ด้วยการปฏิบัติต่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคล

ใดๆ ซึ่งหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ 

ด้วยความเสมอภาค และเท่าเทยีมกันทัง้ความแตกต่าง

ทางกายภาพ ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทาง

สังคม หรือทัศนคติด้านการเมือง

  3. บริษัทฯ ไม่ได้กระท�าการใดๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ 

ซ่ึงหมายรวมถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ 

ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันได้แก่ การล่วงละเมิด

ทางกาย วาจา การข่มเหง การข่มขู่คกุคาม การท�าให้เกิด 

สถิติด้านความหลากหลายของพนักงาน

การจ้างพนักงานท้องถิ่น       จาก 77 ทั่วประเทศไทย 

        (ไม่มีการจ้างงานอย่างกระจุกตัว) 

 

การจ้างพนักงานที่มีความบกพร่อง หรือพิการ   3 คน 

 พนักงานส่งเอกสาร จ�านวน 1 คน 

 พนักงานบัญชี จ�านวน 1 คน 

 พนักงานธุรการ จ�านวน 1 คน

ความอบัอาย การล่วงละเมดิทางเพศ การเหยยีดหยาม 

เป็นต้น

  4. บริษัทฯ จะไม่ใช้และไม่สนบัสนนุให้ผูม้ส่ีวน

ได้เสยีทกุฝ่ายของบริษัทฯมกีารใช้แรงงานผดิกฎหมาย

ทุกประเภท อันหมายรวมถึงแรงงานเด็ก และแรงงาน

ผิดกฎหมายอื่นๆ 

  5. บริษัทฯ จดัให้มกีารส่ือสาร เผยแพร่นโยบาย 

และแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้

เสียทกุฝ่ายได้ร่วมด�าเนนิธรุกิจอย่างมมีนษุยธรรม ด้วย

การเคารพต่อสิทธมินษุยชนตามนโยบายนีข้องบริษัทฯ

  6. บริษัทฯ จดัให้มกีารสอดส่องดแูลเร่ืองการ

เคารพสิทธมินษุยชน ในแต่ละข้ันตอนของการปฏบิตังิาน 

ไม่ละเลยเพิกเฉย หากมีการกระท�าอันเป็นการละเมิด

สิทธมินษุยชน พนกังานมหีน้าทีต้่องรายงานให้ผู้บงัคบั

บญัชา หรือบคุคลทีรั่บผดิชอบทราบ และบริษัทฯ จดัให้

มกีระบวนการคุม้ครองบคุคลทีแ่จ้งเร่ืองร้องเรียน หรือ

ข้อสงสัยเก่ียวกับพฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสะ หรือผูร้้องเรียน

ตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน 

(Whistleblower Policy) โดยข้อร้องเรียนดังกล่าว 

จะส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

  7. บริษัทฯ มวัีฒนธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ต่อการ

เคารพสิทธมินษุยชนทีพ่นนกังานถือปฏบิตัเิป็นแนวทาง

ในการท�างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถอยู ่ร่วมกัน

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความสุขและยอมรับซ่ึงกัน

และกัน นอกจากนั้น วัฒนธรรมดังกล่าวยังสะท้อนไป
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ยังการปฏิบัติงานด้วยการให้บริการด้วยมาตรฐาน

สูงสุดแก่ลูกค้าทุกเพศ ทุกวัน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

ด้วยความเสมอภาค

  8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการประเมิน และ

ระบุประเด็นความเส่ียงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และผลกระทบเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถวางแผนและ

ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการละเมิด

สิทธิมนุษยชนได้

  9. ในปี 2562 บริษัทฯไม่พบการกระท�าอันถือ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

 

นโยบายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ เช่ือว่าการเตบิโตของบริษัทฯ นัน้ จะไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้ หากขาดพนกังานทีม่คีวามเช่ือมัน่ต่อองค์กร 

บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างพนักงานที่มีความจงรักภักดี 

มีความสุข มีความรู้ความสามารถ และมีสิ่งแวดล้อม

ทีห่ลากหลายในองค์กร ซ่ึงปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสร้างความ

เช่ือมั่นต่อองค์กร และน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโต

อย่างยั่งยืน คือความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่

มีศักยภาพให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ความ

สามารถในการพัฒนาบุคลากร และความสามารถใน

การรักษาบุคคลากรให้คงอยู่กับบริษัทฯ อย่างยืนยาว 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงานโดยค�านึงถึงความเหมาะสม 

เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลประกอบการของ 

บริษัทฯ เพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก�าลังและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงก�าหนดระบบการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นแบบ 360 องศา 

เนือ่งจากการท�างานเป็นทมีเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลกั 

โดยการประเมินดังกล่าวด�าเนินการร่วมกับฝ่ายบุคคล 

และหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือเปิดโอกาสให้

พนักงานระดับผู ้ ใต้บังคับบัญชาสามารถประเมิน 

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานได้อย่างเป็นอิสระ 

ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ของบริษัทฯ 

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนครอบคลุมเกือบทุก

มิติของการด�าเนินงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ โดย

ตัวช้ีวัดจะได้รับการถ่ายทอดจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ไปจนถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติการตามล�าดับ 

ดังนั้น พนักงานแต่ละคนจะมีตัวช้ีวัดของตนเอง ที่

สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในแต่ละปี และ

เป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะยาว ตัวชี้วัดนี้ นอกจาก

ใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลงานและค่าตอบแทนของ

พนักงานแล้ว ยังประเมินทักษะความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรเพ่ือปรับเลื่อนต�าแหน่ง และวางแผน

การพัฒนาทักษะความรู้ส�าหรับพนักงานแต่ละคนเพ่ือ

การฝึกอบรมที่เหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

1.	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ตามความรู้ ความสามารถ หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

โดยค�านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้อง

กับค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกัน ทัง้นี ้ เพ่ือ

รักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน

ทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ก�าหนดจ่าย

โบนสัโดยค�านงึถึงผลประกอบการในแต่ละรอบปี และ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อเป็นการ

ขอบคุณ ตอบแทน และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเต็มใจ ส�าหรับใน

ระยะยาวนั้น บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีการปรับข้ึนอัตรา

เงินเดือนประจ�าปีของพนักงาน 

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน 

(ไม่รวมผู้บริหาร 13 ท่าน) เป็นจ�านวน 2,962.58 

ล้านบาท (ปี 2561: 2,188.69 ล้านบาท) ค่าตอบแทน

ดังกล่าว รวมถึงเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และ

เบี้ยเลี้ยงต่างๆ เป็นต้น

2.	ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนทั่วไป บริษัทฯ ยังจัดตั้ง

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทฯและพนักงาน

จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตรา
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ร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 

และจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานคนนั้นออก

จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ

3.	สวัสดิการส�าหรับพนักงาน

เพ่ือเป็นการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการท�างานให้กับ

พนักงาน นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับ

พนักงานตาที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทฯ ยังมีการ

ปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม 

อาทิ เช่น

	 	 3.1)	ประกันภัย

     บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการด้านการประกัน

สุขภาพประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็น 

การสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการพิเศษเป็นค่า

รักษาพยาบาลประจ�าปีส�าหรับพนักงานอีกด้วย

    บริษัทฯ อนญุาตให้พนกังานสามารถซ้ือ พรบ.  

รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ส่วนบุคคลได้ ในราคา

ส�าหรับพนักงาน

	 	 3.2)	ผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือ

    บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงิน

ช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือการสมรส 

เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานคลอดบุตร อีกทั้ง 

บริษัทฯ และพนักงานได้จัดตั้งกองทุนรวมน�้าใจ เพื่อ

ช่วยเหลือเพ่ือนพนกังานในกรณทีีค่นในครอบครัวเสีย

ชีวิต เป็นต้น

	 		 	 3.3)	หมวกนิรภัยส�าหรับขับขี่จักรยานยนต์

    เนื่องด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของ

พนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ จ�าเป็นต้องใช้

จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงจัดหาหมวกนิรภัยให้กับพนักงาน ตาม

นโยบายความปลอดภัยของบริษัท และก�าหนดให้

พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับให้ผู ้ขับข่ี

จกัรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนริภยัทกุคร้ัง เพ่ือความ

ปลอดภยัของตวัพนกังานเอง และบรรเทาความรุนแรง 

จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดความปลอดภัย หรืออัตราส่วนพนักงาน

ได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานในปี 2562 คือ ร้อยละ 

1.47 (ปี 2561: ร้อยละ 3.5)

	 		 	 3.4)	กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

    เนื่องจาก การท�างานเป็นทีม ถือเป็นหัวใจ

ส�าคญัของการปฏบิตังิานเพ่ือให้ประสบผลส�าเร็จ และ

มปีระสิทธภิาพสูงสุด รวมถึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรหลกั

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเช่ือมความ

สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อันได้แก่ กิจกรรมเลี้ยง

สังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขต

ทั่วประเทศ กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�าปีของบริษัทฯ 

กิจกรรมการแข่งขันว่ิงมาราธอนทีจ่ดัโดยองค์กรภายนอก 

(ผ่านการสปอนเซอร์) รวมถึง กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) 

เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์

ให้สังคม และชุมชนที่ตนเองมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการ

พัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กก่อนปฐมวัย (โครงการบ้าน

ใหม่ของหนู) ด้านสาธารณสุข (โครงการบริจาคโลหิต

ให้สภากาชาดไทยทั่วประเทศ) และด้านการทะนุบ�ารุง

ศาสนา เช่น การจัดตั้งกองกฐิน ซึ่งเป็นการส่งเสริม

การสืบทอดวัฒนธรรมตามความเช่ืออันดีงาม และ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ 

และประชาชนในชุมชน และหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน

นโยบายด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตันิโยบายด้านความปลอดภยั 

เพื่อสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมในสถานปฏิบัติงาน

ให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน และถูกสุขลักษณะ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู	้ทักษะ	ความสามารถ

บริษัทฯ มุง่มัน่รักษาพนกังานทีม่คีวามสามารถให้คงอยู่

กับบริษัทฯ ยาวนาน ซ่ึงนอกจากการวางโครงสร้าง
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ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

(17,850 ชั่วโมง)

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เพื่อแนะน�าพนักงาน

ให้รู้จักกับสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน วัฒนธรรม

ขององค์กร และการเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร 

พร้อมกับเข้าใจ วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และ

พันธกิจของบริษัทฯ

พนักงานใหม่ทุกคน วัดพฤติกรรมหลัง

การอบรม

การอบรมเพื่อสร้าง

ความรู้และความ

เข้าใจในการปฏิบัติงาน

 การบริการที่เป็นเลิศ

(23,922 ชั่วโมง)

 เทคนิคการเจรจาเพื่อ

ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

และภาคสนาม (16,662 

ชั่วโมง)

เป็นโครงการอบรมส�าหรับ

พนักงานทุกระดับมีเป้าหมาย

เพื่อตอกสนองต่อนโยบาย

การบริการที่เป็นเลิศ

(Service Excellence

Policy) ส�าหรับลูกค้า ดั่ง

สโลแกน “บริการใกล้ชิด 

ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” ของ

บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก

ของการด�าเนินงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 

โดยพนักงานจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี 

และทักษะการแก้ไขปัญหา

ทั้งในระดับบุคคลและระดับ

องค์กร และเพื่อให้พนักงาน

มีความรู้และความเข้าใจ

ในการปฏิบัติงานให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของ

หน่วยงานก�ากบั

พนักงานทุกระดับ วัดพฤติกรรมหลัง

การอบรม และการ

วัดระดับความรู้

ความเข้าใจ

ค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว บริษัทฯ ยังมีมาตรการอื่นๆ ในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน  

(Employee Turnover Rate) อาทิ การส�ารวจความพึงพอใจและการก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากร เพ่ือเปิด

โอกาสให้พนกังานทกุระดบัได้พฒันาและก้าวหน้า ซึ่งโครงการอบรมได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวัดประเมินผลหลักสูตร
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เทคนิคการบริหาร

จัดการ (1,638 ชั่วโมง)

เนื่องจากระบบการ

บริหารงานของบริษัทฯ 

เป็นแบบการกระจาย

อ�านาจ (Decentralization) 

ดังนั้น การอบรมเพื่อ

เพิ่มทักษะความเป็นผู้น�า

ของผู้บริหารทั้งระดับกลาง

ไปจนถึงระดับสูง ถือเป็นสิ่ง

จ�าเป็นต่อการท�างานเป็นทีม

ผู้บริหารระดับกลาง-

ผู้บริหารระดับสูง

วัดพฤติกรรมหลัง

การอบรม

หัวข้อที่สนใจ 

(ทางเลือก)

พนักงานแต่ละคน สามารถ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

ที่ตนเองสนใจ หรือมี

ความเกี่ยวข้องกับหน้าที่

และความรับผิดชอบเพื่อ

พัฒนาทักษะและความรู้

ยิ่งขึ้นไป

พนักงานทุกระดับ วัดผลลัพธ์ หรือ

วัดระดับความรู้

ความเข้าใจ

 Supply Chain 

Management Training 

รุ่นที่ 4 จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(24 ชั่วโมง)

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยั่งยืน การวิเคราะห์

และท�าความเข้าใจห่วงโซ่

อุปทาน การจัดการห่วงโซ่

อุปทานต้นน�้า (Upstream) 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ปลายน�้า (Downstream)

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ-

ผู้บริหารระดับกลาง

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 Annual Report 

(56-2) and Integrated 

Reporting Concept 

การจดัท�ารายงานประจ�าปี 

ตามหลักการ Integrated 

Reporting รุ่นที่ 1/62

จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

(24 ชั่วโมง)

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดท�า 

Annual Report (รายงาน

ประจ�าปี) และหลักการ 

Integrated Reporting

เลขานุการบริษัท 

และ นักลงทุน

สัมพันธ์

ผลงานหลังการ

อบรม

 อบรมการใช้งาน

ระบบ Setportal 

(6 ชั่วโมง)

เตรียมความพร้อมให้

ผู้ ใช้งานระบบ Setportal

ฝ่ายเลขานุการ รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบเพ่ือ

วัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา
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 หลักสูตร MTCNA 

(12 ชั่วโมง)

เพื่อให้ทราบถึงการท�างาน

ของ Router OS

พนักงานไอที

ซัพพอร์ต

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 อบรมเรื่อง นายจ้าง

มีหน้าที่ส่งเงินตาม 

พรบ.กยศ 2560

(12 ชั่วโมง)

เพิ่มให้ทราบถึงขั้นตอน

ในการส่งเงินให้ กยศ. 

ตาม พรบ. ปี 2560

ฝ่ายบุคคลและฝ่าย

การเงิน

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตร การบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อป้องกัน

การทุจริต (36 ชั่วโมง)

เพิ่มทักษะในการตรวจสอบ

เพื่อป้องกันการทุจริต

หัวหน้าหน่วยฝ่าย

ตรวจสอบ

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตร Brand 

Experience 

Management

(การสร้างแบรนด์ และ

การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ 

คือการบริหาร

ประสบการณ์ที่ดีให้กับ

ลูกค้า (6 ชั่วโมง)

พัฒนาพนักงานเพื่อ

ให้บริการที่เป็นเลิศ

แก่ลูกค้า

ฝ่ายธุรการ 

ระดับหน้าขึ้นไป

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตรการท�า

Automate workflow 

และ data visualization 

บน ACL Cloud 

(6 ชั่วโมง)

เพื่อเรียนรู้ระบบการจัดเก็บ

และควบคุมเอกสารในระบบ

ฝ่ายบัญชี ระดับหน้า

หน่วย

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตร IT 

Compliance

(6 ชั่วโมง)

สร้างความรู้ความเข้าใจใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ก�ากับการปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายไอทีซัพพอร์ต รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 เรื่องกฎหมายการ

จ้างงานคนพิการใน

สถานที่ประกอบการ

(12 ชั่วโมง)

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้

แนวทางการส่งเงินสมทบ

กองทุนคนพิการ

ฝ่ายบุคคล

ระดับหน้าหน่วย

ขึ้นไป

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา
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 อบรมหลักสูตร 

Fortinet 361 Security 

2019 (6 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้ด้านการ

ป้องกันการถูกโจมตีจาก

อาชญากรรมไซเบอร์

ฝ่ายไอทีซัพพอร์ต รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตรรู้ทัน

กฏหมายใหม่ ก้าวสู่

ยุคดิจิตัล (24 ชั่วโมง)

เพิ่มเติมทักษะความรู้

ในการปฏิบัติงาน

ฝ่ายการเงิน ระดับ

หัวหน้าและพนักงาน

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 ประชุมหารือเรื่องแนว

ปฏิบัติในการทวงถามหนี้ 

(6 ชั่วโมง)

เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติการติดตาม

ลูกค้า

ทนายความบริษัท รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 เรื่องภาษีเงินได้รอตัด

บัญชี/หลักบัญชีและภาษี

อากรกับความเหมือนที่

แตกต่าง (12 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ด้านการบัญชีและการภาษี

ฝ่ายบัญชี 

ระดับหน้าหน่วย

ขึ้นไป

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 อบรมความรู้ประกัน

สังคม 2562 (12 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน

งานประกันสังคม

ฝ่ายบุคคล รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 หลักสูตร ธุรกิจ

กับสิทธิมนุษยชน

(12 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

แนวทางปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยว

กับสิทธิมนุษยชน

ฝ่ายบุคคล รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 ประชุมเรื่องปัญหา

ที่เกิดกับลูกค้าจากวิธี

การค�านวณดอกเบี้ย

(4 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

เพื่อน�ามาใช้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบัญชี 

ระดับหน้าส่วน

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 อบรมเรื่องกฏหมาย

ภาษีที่ดินปลูกสร้างฯ (6 

ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้เฉพาะด้านเพื่อ

น�ามาใช้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบัญชี 

ระดับหน้าส่วน

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา
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วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวัดประเมินผลหลักสูตร

 หารือแนวทางออก

ของสมาคมจ�าน�า

ทะเบียนรถ (3 ชั่วโมง)

พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

เพื่อน�ามาใช้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายบัญชี 

ระดับหน้าส่วน

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 Green Bonds 

(4 ชั่วโมง)

พัฒนาเพิ่มเติมทักษะ

ด้านการลงทุน

พนักงานฝ่าย

การคลัง

รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

 YPO : PERSONAL 

ASSISTANT WORK-

SHOP (8 ชั่วโมง)

พัฒนางานการเป็นนัก

เลขานุการให้มีความ

สามารถเฉพาะด้านมากขึ้น

เลขานุการบริษัท รายงานให้หัวหน้า

หน่วยงานทราบ

เพื่อวัดผลเรื่องที่ไป

อบรมมา

ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราเฉลี่ยจ�านวนช่ัวโมงพนักงานเข้ารับการอบรม คิดเป็น 6.30 ช่ัวโมง ต่อคน 

(ปี 2561 : 9.19 ช่ัวโมง ต่อคน) และมค่ีาใช้จ่ายส�าหรับโครงการอบรม จ�านวน  9.00 ล้านบาท (ปี 2561: 10.77 ล้านบาท)

หมายเหต:ุ มกีารเปลีย่นแปลงแผนการอบรมเร่ืองการบริการทีเ่ป็นเลศิ จากเดมิก�าหนดให้พนักงานทกุคนต้องเข้าร่วมการอบรมทกุปี 

เป็นก�าหนดให้พนักงานในแต่ละเขตผลดัเปลีย่นกันเข้ารับการอบรม โดยในปี 2562 พนักงานในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก 

รวมจ�านวน 3,987 คนเข้ารับการอบรม
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โครงการเทคโนโลยีเชื่อมเราเข้าด้วยกัน

นอกเหนอืจากโครงการฝึกอบรมพนกังานแล้ว บริษัทฯ ยงัได้น�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนกังาน  

ผู้บริหาร พร้อมกับใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย 

แพลตฟอร์ม	MTC	University

เป็นดจิทิลัแพลตฟอร์มกลางเข้ามาประยกุต์ใช้จดัการเร่ืองต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงการเช่ือมโยง และแบ่งปัน

องค์ความรู้ ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลตลาด ฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงความรู้ ในด้านต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของ

พนักงาน และผู้บริหาร หรืออีกนัยหนึ่งคือท�าหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุด (Library) ซ่ึงพนักงานทุกคนสามารถ

เข้าถึงได้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ขอดิจิทัลแพลตฟอร์มดังกล่าว คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  

เพ่ือพัฒนาบุคลากร และต่อยอดศักยภาพของบุคลากรมิให้หยุดนิ่งและเท่าทันการแข่งขันที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

นอกจากนั้น องค์ความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้ ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยังเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยส่งต่อองค์ความรู้ไปยัง

พนักงานใหม่ได้อีกด้วย

แพลตฟอร์ม	MTC	Forum

เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มส�าหรับถามตอบ เพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารสองทาง (two-way Communication) และการ

แบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน (collaboration) ระหว่างพนักงานต่อพนักงาน พนักงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร 

และผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารต่อพนักงาน ซ่ึงส่งผลให้การแบ่งปันการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน แพลตฟอร์มดงักล่าว มฟัีงก์ช่ันส�าหรับการค้นหา จงึท�าให้การค้นหาองค์ความรู้ หรือข้อมลูทีเ่คยถามตอบถูก

รวบรวมและแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

โครงการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานประจ�าปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

หน่วยงาน เนื่องจากบริษัทฯ เผชิญปัญหาด้านอัตราการลาออกของพนักงานที่อายุงานน้อยกว่า 3 ปีสูงมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือหาสาเหตุของการลาออก และเพ่ือน�าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

ของบริษัทฯ โดยผลการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานประจ�าปี 2562 ภายใต้หัวข้อประเมิน 7 ข้อ ได้แก่

  1. ความเหมาะสม/พอใจ ของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมการท�างานกับบริษัทฯ

  2. ความพึงพอใจของพนักงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

  3. ความคิดเห็นและมุมมองเชิงบวกต่อเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานของท่าน

  4. ความพึงพอใจของพนักงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทฯ

  5. ความพึงพอใจของพนักงานต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร

  6. ความพึงพอใจของพนักงานด้านคุณภาพชีวิตกับการท�างาน

  7. ความพึงพอใจของพนักงานที่จะท�างานกับบริษัทฯ ต่อไป
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานปรากฏผลเป็นดังนี้

220

217

การเงินการบริหารจัดการบัญชี ทรัพยากรบุคคล การพัฒาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ อุตสาหกรรม

25.00%
25.00%

37.50%
37.50%

50.00%

62.50%

100.00%

12.50%

ฝายเรงรัดหนี้สินฝายวิเคราะหสินเช�อฝายกิจการสาขา

229 193

ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายไอที ฝายกฎหมาย

321 4 5 6 7

94.30%

96.61% 96.43%

96.62%

97.49% 97.29%

95.99%

ระดับความพึงพอใจ

94.25%

93.00%

95.50%

96.75%

98.00%

สำนักงานใหญ

หนวย : คน

หนวย : คน

สาขา

สำนักงานใหญ

สาขา

240

11 155

170

15

18

18629

654

25
229

194

7,964

7,964 1

4

4

ฝายเลขา

3

3

แมบาน

3

3

9,576

9,405171

รวมฝายธุรการ

19

19

ฝายบุคคล

7

7

ฝายจัดซื้อ

10

10

ฝายตรวจสอบ

ภายใน

55

55

ศูนยประมูลรถ

18

18

   ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญ

  -ไม่มี-

2.	ลูกค้า

บริษัทฯ มแีนวทางด�าเนนิธรุกิจโดยมลีกูค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) ภายใต้สโลแกน “บรกิารใกล้ชดิ 

ดุจญาติมติรท่ีรู้ใจ” โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง 

ปฏบิตัต่ิอลกูค้าซ่ึงมุง่เน้นเร่ืองความรับผดิชอบต่อลกูค้า 

ครอบคลุมทั้งด้านความต้องการของลูกค้า ความพึง

พอใจของลูกค้า และสิทธิอันพึงมีของลูกค้า โดยใน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ 

ภาครัฐ โดยเฉพาะการตอบสนองต่อนโยบายในการ

ดูแลปัญหาหนี้สินเกินตัวของภาคครัวเรือนไทยของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงแนวปฏิบัติจะต้อง

สอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้บริษัทฯ จัดให้มีการ

ประเมินความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าอย่าง

ถี่ถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าไม่ก่อหนี้เกินตัว และมีเงิน

เหลือสุทธิเพียงพอต่อการด�ารงชีพ

   บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความสามารถ

ในการช�าระหนี้ของลูกค้าอย่างถ่ีถ้วน โดยมุ่งเน้นให้

ลกูค้าไม่ก่อหนีเ้กินตวั และมเีงินเหลอืสุทธเิพียงพอต่อ

การด�ารงชีพ

   บริษัทฯ พัฒนาออกแบบและน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ลกูค้า โดยค�านงึถึงความมัน่คงทางการเงนิในระยะยาว

    บริษัทฯ ด�าเนนิการส่งเสริมการตลาดอย่าง

เหมาะสม และไม่กระตุ้นการก่อหนี้ที่ไม่จ�าเป็น 

   อันส่งผลให้บริษัทฯ มีแนวทางการบริหาร

จัดการความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ เชื่อว่าการรับฟังความต้องการของลูกค้าเป็น

บันไดส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้เป้าหมายของการปรับปรุงผลติภณัฑ์สินเช่ือ และ

บริการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของ

ลูกค้านั้น เป็นการพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ของประชาชนในประเทศอกีทางหนึง่ จากประสบการณ์

การเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์มาเกือบ 

3 ทศวรรษ บริษัทฯ ได้ศึกษาและพบกว่าความต้องการ
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หลักของลูกค้า คือ การได้อนุมัติสินเช่ือเป็นเงินสด

อย่างรวดเร็ว วงเงินเพียงพอกับความต้องการใช้เงิน 

ไม่มากเกินความสามารถในการช�าระหนี ้ ไม่น้อยเกินไป

จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือมากเกินไปเมื่อ

เทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์จนก่อให้เกิดอัตราหนี้เสีย

ที่สูง และน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์

จนไม่เป็นธรรม อตัราดอกเบีย้มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และการได้

รับการบริการที่สุภาพ จริงใจ และทั่วถึง ซึ่งบริษัทฯ ได้

ส่งมอบผลิตภัณฑ์สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ที่มีองค์

ประกอบดังกล่าวครบถ้วนให้แก่ลูกค้าของเรามาโดย

ตลอดผ่านการขยายสาขาเพ่ือให้เราสามารถเข้าถึง

ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ดี ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มผลิตภัณฑ์

สินเชื่อใหม่ คือสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 

ซ่ึงเป็นลูกค้าที่มีประวัติการช�าระที่ดี และอาจมีความ

ต้องการเช่าซ้ือรถจักรยานต์ ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่

เป็นธรรมและสะท้อนความเส่ียงด้านเครดติทีแ่ท้จริงได้  

ความรับผิดของต่อความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ พัฒนาช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น

เพือ่พฒันาผลิตภณัฑส์ินเชือ่และการบรกิารใหด้ียิ่งขึน้ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้น�าผลจากการประเมินความ

พึงพอใจของลูกค้ามาใช้ประกอบเป็นปัจจัยหนึ่งใน

ดัชนีวัดผลงานของพนักงาน ซึ่งมีผลต่อค่าตอบแทน

ของพนักงาน นอกจากแบบฟอร์มขอบคุณลูกค้าที่

บริษัทฯ จดัท�าข้ึน และส่งให้ลกูค้าทางไปรษณย์ีโดยตรง 

และให้ลูกค้าตอบกลับแบบฟอร์มเพื่อประเมินความ

พึงพอใจดังกล่าวด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน

โดยบริษัทฯ) กลับมายังส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 

โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเห็นที่ได้จากลูกค้า

มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาส

ให้ลูกค้าสามารถติ ชม ร้องเรียน การให้บริการผ่าน

ช่องทางอื่นๆ อาทิ สายด่วน อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ 

ทั้งเฟซบุค และไลน์ แอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทาง 

รับเร่ืองร้องเรียน (whistleblower channel) ซ่ึง

บริษัทฯ พบว่าสายด่วน และสื่อสังคมออนไลน์ เป็น

ช่องทางที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในการ

สื่อสารมากที่สุด

ยิ่งกว่านั้น ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้น�านวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยีมาใช้ ในการปรับปรุงประสบการณ์ของ

ลูกค้า (Customer Experience) ดังนี้

   ระบบ Cross-bank Bill Payment ด้วย

ความร่วมมือกับบริการ K-Plus เพื่อเพิ่มความสะดวก

ให้แก่ลกูค้าในการช�าระค่างวด นอกเหนอืจากช่องทาง 

การช�าระที่สาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึงไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ 

   บริการ AI Chatbot ใน Facebook  

Messenger เพื่อให้ข้อมูล และตอบค�าถามของลูกค้า 

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ความรับผิดชอบต่อสิทธิอันพึงมีของลูกค้า

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิอัน

พึงมีของลูกค้า และมีนโยบายที่จะไม่ปฏิบัติการใดๆ 

อันจะละเมิดสิทธิอันพึงมีของลูกค้า อาทิ สิทธิในการ

ตัดสินใจด้านการเงินที่เหมาะสม หมายความถึงสิทธิ 

ที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจขอสินเช่ือในจ�านวนที่

ลูกค้าพึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะไม่ก่าวก้าย หรือ

ยัดเยียดวงเงินเกินกว่าที่ลูกค้าคิดว่าจ�าเป็น ในการนี้ 

บริษัทฯ ได้จดัการให้มกีระบวนการสอบถามข้อมลู (Due  

Diligence) นอกเหนือจากขั้นตอนการประเมินมูลค่า

ของทรัพย์สินเพือ่ประเมนิความสามารถในการช�าระหนี้

ของลกูค้าอย่างถ่ีถ้วน เพ่ือป้องกันไม่ให้ลกูค้าก่อหน้ีสิน

เกินตัว และมีเงินเหลือสุทธิเพียงพอต่อการด�ารงชีพ, 

สิทธิใ์นการได้รับอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมทีโ่ปร่งใส, 

สิทธใินการได้รับการส่ือสารทีชั่ดเจน ในเร่ืองของอตัรา

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ, สิทธิที่จะ

ได้รับการให้บริการด้วยความเคารพและสภุาพ รวมถงึ

การทวงหนีท้ีเ่ป็นไปตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ และ

สิทธใินการแสดงข้อคดิเห็นหรือข้อร้องเรียน ซ่ึงบริษัทฯ 

ได้จัดช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
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อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซ่ึงบริษัทฯ ได้ก�าหนด

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และความมั่นคง

ของระบบสารสนเทศ ดังเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของทั้งลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ 

ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศ 

ใช้แล้วอีกด้วย

3.	ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน/เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความเคารพแก่สิทธิของผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

และเจ้าหนีท้กุรายอย่างเสมอภาค โดยบริษัทฯ ให้ความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงิน 

และข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส และ

ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้สามารถ

ตดัสนิใจ และมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นตาม

สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเผย

แพร่ข่าวสาร และข้อมูลผ่านทางช่องทางนักลงทุน

สัมพันธ์ สื่อต่างๆ และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดย

จัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือรับผิดชอบในการ

สื่อสาร ตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ 

และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

4.	คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่

เหมาะสม โดยต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและ

การปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียง

ที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และสามารถ 

ปฏิบติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ 

ได้ปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain) โดยก�าหนดให้มีการพิจารณาถึง 

ผลกระทบและความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมของคู่ค้าในการประเมินคู่ค้ารายส�าคัญ 

ของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อน�าไป 

สู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน 

5.	คู่แข่ง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วย

การด�าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณ ส�านึก

รับผิดชอบ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ไม่บ่อนท�าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขัน ไม่แสวงหาความลบั

อย่างไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กล่าวหาในทางร้าย 

และไม่กระท�าการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาของคู ่แข่งโดยมิชอบ รวมถึง

สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอันก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค มิใช่เป็นการผูกขาดส่วนแบ่ง

การตลาด

6.	ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อ

ไมโครไฟแนนซ์ท่ีรบัผดิชอบ” ซ่ึงครอบคลมุการพัฒนา

ความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ดังต่อไปนี้

6.1	ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมายหลกัของการพัฒนาความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ 

คือการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของประชาชน ซ่ึงสะท้อนให้

เห็นในหลักปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(CSR-in-process) ทั้งรูปผลิตภัณฑ์สินเช่ือ อัตรา

ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีม มาตรฐานการให้บริการ และ

ดัชนีชี้วัดผลงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น ในปี 2562 

บริษัทฯ ยังริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-pro-

cess) เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการลดหนีค้รัวเรือน

ในภาคประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วย

โครงการ “รู้รับ จับจ่าย” และร่วมกับ บบส. ใน

โครงการ “คลินิคแก้หนี้” เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ

เข้าถึงประชาชนรายย่อยได้อย่างแท้จริง โครงการ 

ดงักล่าว สนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงินให้แก่ลกูค้า 

ของบริษัทฯ และประชาชนทัว่ไป โดยได้จดัท�าโปรแกรม

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามหลักการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้าของบริษัทฯ และประชาชน
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ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโปรแกรม

สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่าย หรือหากลูกค้า

และประชาชนทั่วไปต้องการสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-

รายจ่าย ก็สามารถขอได้จากสาขาของบริษัทฯ ทกุสาขา   

6.2	ความยั่งยืนด้านสังคม

บริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์พัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม 

โดยมุง่เน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มคีวามเข้มแข็ง 

และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเร่ิมจากการ

พัฒนาผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คือบุคลากร และลูกค้า

ของบริษัทฯ ก่อน เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงทั้ง 

2 กลุ่ม เป็นคนจากชุมชนที่สาขาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ 

หากผูม้ส่ีวนได้เสียของบริษัทฯ เข้มแข็งแล้วนัน้ บริษัทฯ 

จึงจะสามารถส่งมอบความเข้มแข็งไปยังชุมชนใน

ด้านอื่นต่อไป โดยผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจ�า

ทุกปีดังต่อไปนี้

  1. ด้านการศึกษา

  บริษัทฯ ด�าเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภายใต้ชื่อ “บ้านใหม่ของหนู” ซึ่งได้ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องทุกปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์ฯ 

ทั้งสิ้น 12 ศูนย์ทั่วประเทศ และในปี 2562 นี้ บริษัทฯ 

จัดให้มีการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มอีกจ�านวน  

4 แห่ง ได้แก่ 1. ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็โรงเรียนบ้านแถว

วิทยาคาร จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 2. ศนูย์พัฒนาการ

เด็กเล็กบ้านหนองหว้า จังหวัดขอนแก่น 3. ศูนย์

พัฒนาการเด็กเล็กบ้านหนองกุง จังหวัดสุรินทร์ และ 

4. ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กต�าบลบางงอน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  มลูค่ารวมกว่า 4.2 ล้านบาท นอกจากนัน้ 

บริษัทฯ ยงัได้ติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ฯ ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และด�าเนนิงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยประเมินจากจ�านวนของเด็กที่

ได้รับการดูแลภายใต้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บริษัทฯ 

ได้จัดสร้างให้

  2. ด้านสาธารณสุขเพื่อชุมชน

  พนักงานของบริษัทฯ ได้ ให้การสนับสนุน

โครงการบริจาคโลหิตเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยใน

แต่ละปี พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ 

โรงพยาบาลต่างๆ และสภากาชาดไทยทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิต 

จ�านวน 6,325 คน (300 ซีซีต่อคน) รวมเป็นจ�านวน

โลหติ 1,897,500 ซีซี ในการนี ้ ผูบ้ริหารระดบัสูงของ 

บริษัทฯ คือ นาย บัญญัติ นิลศิริ ได้ร่วมบริจาคโลหิต

ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จนได้รับเหรียญประกาศ

เกียรตคิณุ จาก สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 

พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นที่ภาค

ภูมิใจของพนักงานบริษัทฯ อย่างยิ่ง

  3. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

  วัดยังคงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน

ชุมชน ดังนั้น การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐิน

ของวัดโดยจัดให้มีการหมุนเวียนไปตามชุมชนต่างๆ 

อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือท�านุบ�ารุงประเพณีวัฒนธรรม 

และยิ่งไปกว่านั้น คือการได้สร้างความสัมพันธ์อันดี

และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในปี 2562 บริษัทฯ 

รวบรวมเงินทอดกฐินได้จ�านวน 5,557,346.50 บาท 

ให้แก่วัดดังนี้

   วัดช่องกุ่ม ต�าบลช่องกุ่ม อ�าเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว  จ�านวนเงิน  1,398,153  บาท

   วัดดอนสีดาราม ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง

สกลนคร จงัหวัดสกลนคร จ�านวนเงนิ 1,381,119.50 บาท

   วัดแม่เชียงรายลุ่ม  ต�าบลแม่พริก อ�าเภอ

แม่พริก จังหวัดล�าปาง   จ�านวนเงิน 1,382,853  บาท 

   วัดหนองเจ ต�าบลวังหิน อ�าเภอบางขัน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�านวนเงิน 1,395,221 บาท

นอกจากนี้ ได้มอบทุนการศึกษาและซ้ืออุปกรณ์การ

เรียนให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียง จ�านวน 12  แห่ง 

แห่งละ 200,000 บาท  

6.3	ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการทาง 

การเงิน ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม

โดยตรง แต่บริษัทฯ ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า การด�ารงอยู่

ของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อม 
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เน่ืองจาก บริษัทฯ ยังคงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

มกีารใช้พลงังานเช้ือเพลงิและพลงังานไฟฟ้า และอืน่ๆ 

ยิง่กว่านัน้ การเปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ ถือเป็น 

ความเส่ียงซ่ึงส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ 

โดยตรง อันเนื่องมาจากกลุ่มลูกค้ากว่าร้อยละ 32 

เป็นเกษตรกร ซึ่งผลผลิตและรายได้ขึ้นตรงต่อสภาพ

ภมูอิากาศ ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

ย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของรายได้ของเกษตรกร 

และส่งผลต่อคุณภาพหนี้ของบริษัทฯ ในระยะยาว  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวด ใน

การน�าแนวคิดการเป็นพลเมืองดีขององค์กรธุรกิจ คือ 

การประพฤต ิ และแสดงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงคนหนึง่ของสังคม ผ่านนโยบาย

และกลยุทธ์เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเชิงลบ  

อันได้แก่

  1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  นโยบายการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมุง่เน้น

การลดคาร์บอนฟุตปร้ินท์ทีเ่กิดจากกิจกรรมการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย มาตรการการจัดการ

ขยะด้วยการรีไซเคิล และการลดการใช้กระดาษด้วย

การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า 

อาทิ การลงทุนในอาคารส�านักงานใหญ่สีเขียว 

โครงการปิดเพื่อเปลี่ยน เพื่อการประหยัดการใช้ไฟฟ้า

ในส�านักงาน เป็นต้น

  2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

  นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นความ

พยายามที่จะกระตุ้น และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับปรุง

นโยบายการจดัซ้ือ และการปรับปรุงวิธกีารประเมนิคูค้่า

ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2562  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร

สีเขียวที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 

(LEED Certified) และได้รับรางวัล Asia Pacific 

Property Awards 2019 - 2020 ในสาขา Best 

Commercial High-Rise Architecture Thailand 

โดยความร่วมมือกับ International Property และ

นติยสาร Forbes โดยอาคารส�านกังานใหญ่แห่งใหม่น้ี 

จะเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานและทรัพยากร 

ลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัย

ส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้าน 

สิ่งแวดล้อมต่อ CDP อีกด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(Disclosure and Transparency)

ปัจจุบัน เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทจดทะเบียน

ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capi-

talization) 135,150 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ท�าให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกน�าเข้ามา

ค�านวณในดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และในปี 2562 นี้ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ยังถูกน�าเข้ามาค�านวณในดัชนี MSCI Thailand และ

ดัชนี FTSE Mid Cap อีกด้วย ซึ่งการที่หลักทรัพย ์

ของบริษัทฯ ถูกน�าเข้ามาค�านวณในดัชนีเหล่านี้ ท�าให้

บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ 

บริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และการเปิดเผยอืน่ๆ อย่างเคร่งครัด 

1.	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญผ่าน 

ช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และ 

มีความน่าเช่ือถือ อาทิ ช่องทางเว็บไซต์ของตลาด 

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (www.thaibma.or.th) 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ 

(investor.muangthaicap.com) 
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 บริษัทฯ ได้จัดส่งและเปิดเผยรายงานทางการเงิน

ซ่ึงไม่มีรายการที่ผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมี

เงื่อนไข ค�าอธิบายของผู้บริหาร เอกสารน�าเสนอแบบ 

แสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2) และรายงานความยั่งยืน ต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 

ระยะเวลาที่ก�าหนด 

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ

ทีด่ ีอนัหมายรวมถึงข้อมลูสารสนเทศ และข้อมลูบริษัท 

รวมทั้งพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของบริษัทฯ 

ข้อมลูทางการเงนิ ข้อมลูราคาหลกัทรัพย์ ข้อมลูผูถื้อหุ้น 

อาทิ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ปฏิทิน 

นกัลงทนุสมัพันธ์ ข้อมลูและนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวสาร

จากส่ือส่ิงพิมพ์ บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย 

และกลยทุธ์ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา

 บริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน

กรรมการ และผู้บริหารในรายงานประจ�าปี

 

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ ้นของ 

กรรมการและผู้บริหาร โดยก�าหนดเป็นนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการดังต่อไปนี้

  - การซ้ือ-ขายหุน้ของบริษัทฯ : ก�าหนดนโยบาย 

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการทุกท่าน รวมถึง

บุคคลใกล้ชิด (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

งดการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อนการ

เปิดเผยงบการเงิน กรณีงบการเงินได้แจ้งประกาศต่อ

สาธารณชนแล้ว หากมีการซ้ือ-ขาย ต้องแจ้งให้

เลขานุการบริษัททราบเพ่ือด�าเนินการจัดท�ารายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) 

ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่ก�าหนดต่อไป และ

มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

  - รายการเก่ียวโยงและรายงานการมส่ีวนได้เสยี 

ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ และมีการด�าเนินการรายงานและ

ขออนุมัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

 ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่เคยถูกหน่วยงานก�ากับดูแล

ด�าเนินการหรือกล่าวโทษเนื่องจากไม่ได้ประกาศ

ข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

หรือการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

2.	หน่วยงานและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นของบริษัทฯ ในเร่ืองของข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผย

ของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถตดิต่อโดยตรงเพ่ือสอบถามหรือ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขที่	32/1	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางอ้อ

เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700

โทรศัพท์	:	02-880-1033	ต่อ	214

โทรสาร	:	02-880-1733

E-mail	:	sarocha.h@muangthaicap.com

 กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2562 บริษัทฯ มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์พาคณะนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ทั้งจากใน

ประเทศและนอกประเทศได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสาขา 

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนั้น ยังได้

เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการประมูลสินทรัพย์ของ 

บริษัทฯ เพื่อท�าความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End 

Process) รวมถึงได้พบปะกับบคุลากร และกลุม่ลูกค้า

ของบริษัทฯ เพ่ิมเติมจากกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่

เคยปฏิบัติอีกด้วย
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สรุปสถิติกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2562

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการ

วางแผน และเข้าร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ

นักข่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส และทนัเหตกุารณ์อย่างเท่าเทยีมกัน โดยเฉพาะ

ข้อมลูส�าคญัซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ 

บริษัทฯ รวมถึงตดิตามผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงาน

ต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ จ�านวน (ครั้ง)

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การประชุมกับนักลงทุน/นักวิเคราะห์ 71

การเข้าร่วมการจัดประชุมในประเทศ 5

การเข้าร่วมการจัดประชุมในต่างประเทศ

 สิงคโปร์  4

 มาเลเซีย 1

 ฮ่องกง  1

 ไต้หวัน  2

 ญี่ปุ่น  1

 ยุโรป  -

 อเมริกา  1

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ -

การเยี่ยมชมสถานประกอบการ/การประมูล 2

รวม	 	 	 92

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

(Responsibilities of the Board of

Directors)

เมืองไทย แคปปิตอล ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ

ก�าหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพ่ือดูแล

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย โดยการก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้

เป็นไปอย่างโปร่งใส และอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณา

ตรวจสอบการด�าเนินงานให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ
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 เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการได้จดัให้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจประจ�าปี ให้

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ 

บริษัทฯ พร้อมทั้งได้ ให้ผู้บริหารด�าเนินการประกาศให้

ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ เพื่อ

ให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

เข้าใจหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียต้องยึดมั่น และ

ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดและทบทวนวิสยัทศัน์ 

และพันธกิจขององค์กรเป็นประจ�า บุคลากรทุกฝ่าย

ต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามเพ่ือให้บรรลุผล

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนประจ�าปี เรื่อง

แผนธรุกิจระยะกลางในช่วง 3 ปี ตัง้แต่ ปี 2560-2563  

และดูแลให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ 

พร้อมทัง้รับฟังการรายงานผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�า

ทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการเติบโต

ของพอร์ตสินเช่ือไว้เป็นอตัราปีละร้อยละ 40, 30 และ 

25 ตามล�าดับ และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ

เติบโต นอกเหนือจากแผนการขยายจ�านวนสาขาเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ

ลูกค้าแล้ว คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการขยาย

ผลิตภัณฑ์สินเช่ือ และน�าเทคโนโลยีในการอ�านวย

ความสะดวกแก่ลกูค้าในการช�าระเงนิมาใช้เพ่ือปรับปรุง

ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) 

และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยความรับผดิชอบต่อสิทธมินษุยชน รวมถึงความเป็น

ส่วนตัว จึงได้อนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

และความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้มีส่วน

ได้เสียของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ได้รับความยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และจัดเก็บนั้นจะได้

รับการดูแลมิให้มีการน�าไปใช้อย่างมิชอบ นอกจากนั้น 

ยังมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รับผิดชอบในการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการ

เก็บรักษาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

เส่ียงด้านภยัคกุคามจากไซเบอร์ ให้มรีะบบการควบคมุ

ภายในทีเ่พียงพอ และมปีระสิทธภิาพ พร้อมทัง้ตดิตาม

สถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	

บริษัทฯ ให้ความส�าคญัต่อการมรีะบบการควบคมุภายใน

ที่ดี โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน

ทีป่ฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ จงึมหีน้าทีร่ายงานโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้บริษัทฯ ก�าหนด

ให้มรีะบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงตาม

กรอบโครงสร้างการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล 

COSO-ERM แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

1.	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร	

(Control	Environment)

 บริษัทฯ ก�าหนดให้โครงสร้างขององค์กรเป็นองค์กร

ทีม่คีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการ

ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจ

สอบภายในซ่ึงปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ การมี

กรรมการอิสระในสัดส่วนที่เพียงพอและเหมาะสม 

และการมีกรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งประธาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ

 

 บริษัทฯ ยังก�าหนดให้การปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 

ของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีระบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการก�าหนดอ�านาจด�าเนิน

การที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอ�านาจ มีการสอบทาน

ระหว่างกัน และสามารถตรวจสอบได้

 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกจากองค์กร 

ชั้นน�าระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือ 
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 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็น

ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2.	 การประเมนิความเส่ียง	(Risk	Assessment)

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และมฝ่ีายบริหารความเส่ียงและกฎหมาย โดยรายงาน

ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการความเสี่ยงทุกไตรมาส

 ฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมายได้จัดให้มีการ

ประเมินปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบของ

เหตกุารณ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลวัุตถุประสงค์

และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงก�าหนดกลยุทธ์และ

แนวปฏบิตัเิพ่ือบริหาร ลด จ�ากัด หรือก�าจดัความเส่ียง  

3.	การควบคุมการปฏบิติังาน	(Control	Activities)

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกิจกรรมการควบคุมอยู่ในทุก

ระดับและทุกส่วนงานขององค์กร เช่น นโยบาย

ระเบียบปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติ การอนุมัติ การ

ก�าหนดอ�านาจ การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบทาน

ระหว่างกัน รวมถึงจัดให้ผู้บริหารทุกฝ่ายมีการทบทวน

และปรับปรุงกิจกรรมการควบคมุเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ 

และประสิทธิผลในการป้องกัน หรือลดความเสียหาย 

ซ่ึงอาจท�าให้ไม่สามารถบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของบริษัทฯ ได้

4.	สารสนเทศและการส่ือสาร	(Information	&	

Communication)

 เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ 

และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน 

และลงทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความปลอดภยัสารสนเทศอย่างยิง่ยวดมาโดยตลอด 

รวมถึงก�าหนดนโยบายสารสนเทศและความปลอดภัย

สารสนเทศ เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ อันหมายไม่จ�ากัด

เพียงข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง ทันเวลา และ

เช่ือถือได้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล

เพียงพอ นับตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลข้อมูล การจับเก็บข้อมูล และการกู้ข้อมูล 

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติงาน

สามารถน�าข้อมลูไปใช้ในการตดัสินใจ และด�าเนนิงานได้

 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศและ

ความปลอดภัยสารสนเทศจากองค์กรช้ันน�าระดับโลก

ทีม่คีวามน่าเช่ือถือ พร้อมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Intranet และแพลตฟอร์ม 

เช่น แพลตฟอร์ม MTC University และแพลตฟอร์ม 

MTC Forum เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารภายใน

บริษัทฯ ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ค�าสั่ง 

และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงข่าวสารต่างๆ ได้

อย่างทั่วถึง

 ในปี 2562 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสีย และมรีะบบการดแูลข้อมลูทีรั่ดกุมยิง่ข้ึน

5.	การติดตาม	(Monitoring	Activities)

 บริษัทฯ จดัให้มกีระบวนการตดิตามประเมนิผลเพ่ือ

ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิตักิารควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ 

และระบบการควบคมุภายในยงัเพยีงพอ เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการติดตามผล ประกอบด้วย

  - การประเมินผลด้วยระบบ KPI เป็นการ

ประเมินผลการด�าเนินงานโดยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 

และพนักงาน ทั้งเป็นระยะ และเป็นครั้งคราว

  - การตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง

ปฏบิตังิานด้วยความเป็นอสิระ และรายงานแบบ Dual 

Report ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

โดยตรง 
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การตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเป็นอิสระ มีผู้รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ

ภายในสูงสุด ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผู้บริหาร (Dual Report) ในปัจจุบัน

คือ นายเฉลิม อินหอม ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ

สอบ และมีประสบการณ์ท�างานด้านการตรวจสอบ

ภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มากว่า 20 ปี 

	การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 -	แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี

  หน ่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ�าปี โดยอิงจากผลการประเมิน

ความเสี่ยงของฝ่ายบริหารความเส่ียงและกฎหมาย 

(Risk Based Basis) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือขออนมุตัแิผน โดยอาจมกีารขอปรับปรุง

แผนระหว่างปีหากมีประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ส�าคัญ  

	 -	กระบวนการตรวจสอบ

  หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของส�านักงานสาขาของ 

บริษัทฯ ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ และบริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ

	 -	การน�าเสนอรายงานตรวจสอบและติดตามผล

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการ

ตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบควบคุม

ภายในแก่ผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 

และติดตามผลการแก้ไข แล้วจึงรายงานต่อผู้บริหาร

เป็นประจ�าทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

	การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 -	การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านความรู้

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  ในปี 2562 หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้ก�าหนด

ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในจ�านวน 15 คน เข้ารับการ

อบรมในหลกัสูตรทีเ่ก่ียวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน

	 -	จ�านวนพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

  เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจ และมี

การขยายสาขาในปี 2562 จ�านวน 828 สาขา ท�าให้

บริษัทฯ มีจ�านวนสาขาทั้งหมด ณ สิ้นสุดปี 2562 

จ�านวน 4,107 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจึงต้องมีจ�านวนพนักงานที่เพียงพอ

ต ่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีขอบเขต

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของส�านักงานสาขา เพื่อ

ให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ยัง

เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ณ 

ส้ินสุดปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีพนักงาน

ตรวจสอบภายในรวมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่

คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารมีความเห็นว่า

เหมาะสมและเพียงพอแล้ว

การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งที่

ปรึกษาจากภายนอก บริษัท ธรรมนิติ จ�ากัด (มหาชน) 

ซ่ึงเป็นองค์กรทางวิชาชีพช้ันแนวหน้าด้านกฎหมาย 

บญัชี ภาษีอากร การตรวจสอบบญัชี และการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งควรปฏิบัติทุก 5 ปี ตามแนวทางใน

การปฏิบัติตามองค์ประกอบภาคบังคับของกรอบการ

ปฏบิตังิานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล โดยแผนงาน

ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์;

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการวางแผนใน

รายละเอยีด การสอบทานการจดัท�าผงัทางเดนิของงาน 
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(Flow Chart) จุดควบคุมและการประเมินคามเสี่ยงที่

ส�าคัญ การจัดท�าแนวทางการตรวจสอบ (Audit 

Program) การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและ

ปิดการตรวจสอบ และระบบการติดตามข้อเสนอแนะ 

ตามมาตรฐานตรวจสอบภายใน

2) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถแก่

พนักงานที่กิจการพิจารณามอบภารกิจให้ท�าหน้าที ่

ผู ้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในด้วยวิธีการอบรม

เชิงปฏบิตักิารในการวางแผนรายละเอยีด การสอบทาน

การจดัท�าผงัทางเดนิของงาน (Flow Chart) จดุควบคมุ

และการประเมนิความเส่ียงทีส่�าคญัการจดัท�าแนวทาง

การตรวจสอบ (Audit Program) การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ การรายงานและปิดการตรวจสอบ และระบบ

การติดตามข้อเสนอแนะ

3) เพ่ือให้ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการ 

ปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานตรวจสอบภายในสากล 

(IPPF)

อย่างไรก็ตาม ณ วันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ  

ยงัอยู่ในข้ันตอนของแผนงานการประเมนิคณุภาพงาน

ตรวจสอบภายในในระยะแรก และจะเร่ิมแผนงานการ

ประเมนิระยะทีส่องภายในปี พ.ศ. 2563 แล้วจะรายงาน

ผลการประเมินในรายงานความยั่งยืน ปี 2564 ต่อไป

การเพิ่มคุณค่าต่อบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลใดๆที่ต้องการ

ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และซ่ือสัตย์สุจริต  

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะได้รับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการ และผู้บริหารให้เป็นตัวกลางในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะกรรมการ และผู้บริหารมี

ความเช่ือมั่นในจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ

สอบภายใน ซึ่งการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลนั้น

อาจมิได้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับความรับผิดชอบ

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อาทิ การเป็นตัวกลางใน

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน หรือการ

สัมภาษณ์พนักงานก่อนลาออก การช่วยสืบสวนเพ่ือ

หาข้อเท็จจริงกรณีพนักงานทุจริต เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยปลูกจิตส�านึกให้ผู้บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับให้ตระหนักถึง

ผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างค่านิยม

ที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างก้าว

กระโดดในด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ันดงัต่อไปนี้

	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติ

นอกเหนือจากการด�าเนินทุจริตภายใต้หลักจริยธรรม

และคุณธรรมแล้ว เมืองไทย แคปปิตอล ยังยึดมั่น

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 

18 ตุลาคม 2562 ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญยิ่งใน

การยืนยันถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ 

ที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให ้

ความส�าคัญกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันทกุรูปแบบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางสู่ความส�าเร็จ

อย่างยัง่ยนื ทัง้นีน้โยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 

ของบริษัทฯ ได้ถูกเปิดเผยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพ่ือสือ่สารให้พนกังาน คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย

ได้รับทราบและปฏิบัติตาม หากมีการละเมิดนโยบาย

และแนวปฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยตาม

นโยบาย
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	ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) และเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน รวมถึง

เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower Channels) ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วน “ติดต่อเรา” 

เพ่ือให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน ซ่ึงนโยบายดังกล่าว นอกจากก�าหนด

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และเบาะแสต่างๆ แล้ว ยังก�าหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

หรือแจ้งเบาะแสไว้อีกด้วย ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มิได้รับรายงานหรือการแจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องทุจริตผ่าน

ช่องทาง whistleblower หากแต่ได้รับการรายงานและแจ้งเบาะแสการทจุริตฉ้อโกงผ่านช่องทาง Facebook ของ 

บริษัทฯ จ�านวน 5 กรณี ซึ่งน�าไปสู่กระบวนการตรวจสอบและด�าเนินการลงโทษตามนโยบายของบริษัทฯ และ

กฎหมายจนถึงที่สุด

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ติดต่อ  : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ีอยู่  : บริษัท เมอืงไทยแคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

    32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร  : 02-880-1033

อีเมล  : whistleblower@muangthaicap.com

	การอบรมเก่ียวกับการปฏบิติังานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏบิติัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัช่ัน

บริษัทฯ จัดให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมท�าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งถือเป็นการอบรมภาคบังคับในการอบรมปฐมนิเทศ

จ�านวน 5 กรณี ขั้นตอนการด�าเนินการรายงานและการแจ้งเบาะแสการทุจริตฉ้อโกง

ทุจริตฉ้อโกง/คอร์รัปชัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สิทธิมนุษยชน

การเปิดเผยข้อมูลองค์กร

ความปลอดภัยระบบเทคโนลยีสารสนเทศ  

และข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในท่ี

บกพร่อง และการจัดท�าเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

การกระท�าผิดอื่นๆ อาทิ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ  

และข้อบังคับของบริษัท การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่

5

-

-

-

-

-

-

ตรวจสอบเสร็จสิ้น  

และลงโทษแล้ว

-

-

-

-

-

-
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รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มกีารท�ารายการกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง โดยมรีายละเอยีดของรายการ ดงัน้ี

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561

 ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ 

บริหาร และถือหุ้น

ในบริษัทฯ จ�านวน 

1,430,056,400 หุน้ 

(รวมการถือหุ้นของ

คู่สมรส) คิดเป็น

ร้อยละ 67.45 

ของจ�านวนหุ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

 เป็นคู่สมรส

ของ นาง ดาวนภา 

เพชรอ�าไพ

บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์

และโกดัง รวม 8 แห่ง 

จาก นาย ชูชาติ เพ็ชร

อ�าไพ เพื่อใช้เป็นสาขาและ

ศูนย์ประมูลส�าหรับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 มีระยะ

เวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2561 

และสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ข้อ 8 มี

ระยะเวลาการเช่าตาม

สัญญา 3 ปี เร่ิม 1 ตลุาคม 

2562 และสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2565 และ

รายละเอียดมีดังนี้

	 1.	อาคารพาณิชย์	4	

ชั้น	1	คูหา	230/6 ถ.บรม- 

ไตรโลกนาถ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

	 2.	อาคารพาณิชย์	3	

ชั้น	2	คูหา 28/103-104 

ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

	 3.	อาคารพาณิชย์	

3	ชั้น	3	คูหา 2/243-245 

ถ. ศรีมาลา ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิจิตร

	 4.	อาคารพาณิชย์	

3	ชัน้	2	คูหา	58/38-39 

ต.บ้านกลาง อ.เมือง

จ.ล�าพูน

1. ค่าเช่าอาคาร 2.54  2.54นาย ชูชาติ

เพ็ชรอ�าไพ
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	 5.	อาคารพาณิชย์	

3	ชัน้	2	คูหา	811/41-42 

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

	 6.	อาคารพาณิชย์

2	ชั้น	2	คูหา 187/13-14 

ถ.พรหมพิราม-หนองตม 

ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก

	 7.	อาคารโกดัง

จ�านวน	1	หลัง	462/3 

ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

	 8.	อาคารพาณิชย์

4	ชั้น	2	คูหา 462/11 

ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อัตราค่าเช่าเป็นไปตาม

มูลค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมิน

โดยบริษัท อเมริกัน 

แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ผู้ประเมินอิสระ

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการ

ประเมินดังกล่าวเพื่อ

วัตถุประสงค์สาธารณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาและมีความเห็น

ว่าการที่บริษัทฯ เช่าอาคาร

และโกดังจาก นาย ชูชาติ 

เพ็ชรอ�าไพ เป็นรายการที่

เป็นประโยชน์ส�าหรับ 

บริษัทฯ ส�าหรับอัตราค่าเช่า

ก็เป็นไปตามราคาที่ประเมิน

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561
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 นาง ดาวนภา 

เพชรอ�าไพ ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ และถือหุ้น

ในบริษัทฯ จ�านวน 

1,430,056,400  

หุ้น (รวมการถือหุ้น

ของคู่สมรส) คิด

เป็นร้อยละ 67.45 

ของจ�านวนหุ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

 เป็นคู่สมรสของ

นาย ชูชาติ 

เพ็ชรอ�าไพ

1. ค่าเช่าอาคาร 4.05  4.05นาง ดาวนภา

เพชรอ�าไพ

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561

โดยผู้ประเมินอิสระ

ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับ

ตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ จงึถือว่า

เป็นราคาที่เหมาะสม

และยุติธรรม

บริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์

รวม 7 แห่งจากนางดาวนภา 

เพชรอ�าไพ เพื่อใช้เป็น

ส�านักงานใหญ่และสาขา 

โดยมีระยะเวลาเช่าตาม

สัญญา 3 ปีเริ่มวันที่

1 มกราคม 2561 และ

สิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 

2563 รายละเอียดมีดังนี้

	 1.	อาคาร	5	ชั้น	

พื้นที่ใช้สอย 540 ตร.ม. 

(ส�านักงานใหญ่) 32/1 

ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง

บางอ้อ เขตบางพลดั กทม.

	 2.	อาคารพาณิชย์	

2	ชั้น	2	คูหา 28,30

ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมือง

สวรรคโลก อ.สวรรคโลก 

จ.สุโขทัย

	 3.	อาคารพาณิชย์	

3	ชั้น	2	คูหา 88/1 

ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

	 4.	อาคารพาณิชย์	

4	ชั้น	2	คูหา 176,178 

ถ.ราษฎร์ด�าริ ต.หน้าเมือง 

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
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ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561

	 5.	อาคารพาณิชย์

4	ชั้น	1	คูหา 2/10 

ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี 

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง 

จ.อ่างทอง

	 6.	อาคารพาณิชย์	

2	คูหา 13 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 

83/1 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวง

บางอ้อ เขตบางพลดั กทม.

	 7.	อาคารพาณิชย์	

1	คูหา 44 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 

83/1 ถ.จรัญสนทิวงศ์ แขวง

บางอ้อ เขตบางพลัด กทม.

อัตราค่าเช่ารายการที่ 1-5  

เป็นไปตามมูลค่าเช่า

ยุติธรรมที่ประเมินโดย

บริษัทอเมริกัน แอ๊พเพรซัล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้

ประเมินอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับ

ตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 

ซึ่งการประเมินดังกล่าวเพื่อ

วัตถุประสงค์สาธารณะ 

อัตราค่าเช่ารายการที่ 6-7 

เป็นอัตราเดียวกับราคาที่

บริษัทฯเช่าอาคารในบริเวณ

ใกล้เคียงกันจากบุคคล

ภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและมีความ

เห็นว่าการที่บริษัทฯ 

เช่าอาคารจาก

นาง ดาวนภา เพชรอ�าไพ 

เป็นรายการที่เป็นประโยชน์
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ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561

ส�าหรับบริษัทฯ  ส�าหรับ

อัตราค่าเช่าก็เป็นไปตาม

ราคาที่ประเมินโดยผู้

ประเมินอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับ

ตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ

ราคาตลาดที่เช่าจากบุคคล

ภายนอก จึงถือว่าเป็นราคา

ที่เหมาะสมและยุติธรรม

 ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการ

ผู้จัดการ

 เป็นน้องชาย

ของ นาย ชูชาติ 

เพ็ชรอ�าไพ

 ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร

และรองผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชี

ค�้าประกันสัญญา

เช่าซื้อวงเงินตาม

สัญญา

ยอดคงเหลือ

ค�้าประกันสัญญา

เช่าซื้อวงเงินตาม

สัญญา

ยอดคงเหลือ

-  6.74

 

-  0.62

20.57

1.85

30.54

8.79

นาย สุรพงษ์ 

เพ็ชรอ�าไพ 

นางสาว 

วิมลรัตน์ หนจูลุ

นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอ�าไพ 

ได้เข้าค�้าประกันส่วนตัว

ส�าหรับสัญญาเช่าซื้อ

รถยนต์ที่บริษัทฯ ท�ากับ

บริษัทลิสซิ่งโดยไม่มีการ

คิดค่าตอบแทนการค�้า

ประกันสัญญาเช่าซื้อดัง

กล่าวจากบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและมีความ

เห็นว่าการค�้าประกันของ

นาย สุรพงษ์ เพ็ชรอ�าไพ 

เกิดขึ้นเนื่องจากความ

จ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ในการท�าสัญญาเช่าซื้อ

รถยนต์เพื่อน�ามาใช้ ในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นางสาว วิมลรัตน์ หนูจุล

ได้เข้าค�้าประกันส่วนตัว

ส�าหรับสัญญาเช่าซื้อ

รถยนต์ที่บริษัทฯ ท�ากับ

บริษัทลิสซิ่งโดยไม่มีการ

คิดค่าตอบแทนการ

ค�้าประกันสัญญาเช่าซื้อ
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ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ลักษณะ

รายการ

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล

ของรายการ

บุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง

ปี 2562 ปี 2561

 นาย บัญญัติ  

นลิศริิ ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร 

และผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการสาขา 

เขตสุราษฎร์ธานี

 นาย นิยม 

รอดน้อย 

ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริหาร 

และผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝ่ายกิจการสาขา 

เขตนครปฐม

 นาย อ�านาจ 

เนียมสี ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ

บริหาร และ

ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน

เงินให้กู้ยืมแก่

ผู้บริหาร ยอด

ยกมาต้นงวด

บวก กู้เพิ่ม

ระหว่างงวด

หัก ช�าระคืน

ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ

ปลายงวด

ดอกเบี้ยรับ

0.05

0.20

0.23

0.02

0.005

0.08

0.25

(0.28)

0.05

0.006

ผู้บริหาร

 นาย บัญญัติ

  นิลศิริ

 นาย นิยม 

 รอดน้อย

 นาย อ�านาจ

 เนียมสี

ดังกล่าวจากบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและมีความ

เห็นว่าการค�้าประกันของ

นางสาว วิมลรัตน์ หนูจุล

เกิดขึ้นเนื่องจากความ

จ�าเป็นเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ในการท�าสัญญาเช่าซื้อ

รถยนต์เพื่อน�ามาใช้ ในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 และ 2561 

บริษัทฯ ได้ ให้เงินกู้ยืม

แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ 

คิดอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 8 ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและมีความ

เห็นว่าการให้กู้ยืมเงินแก่

ผู้บริหารดังกล่าวมีความ

เหมาะสม เนื่องจากเงิน

ให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น 

สวัสดิ การที่บริษัทฯ 

ให้แก่พนักงานทุกคน   

โดยเงื่อนไขต่างๆ  

ที่ผู้บริหารได้รับเป็น 

เงื่อนไขเดียวกันกับที่

พนักงานทุกคนได้รับ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	

มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระเข้าร่วมประชุม ได้ ให้ความเห็นว่า การท�ารายการระหว่างกัน เป็นความจ�าเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป 

เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันเป็นไปตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาท่ีตกลงกัน ซ่ึงมีความสมเหตุ

สมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป
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นโยบายและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปรัชญาหลักในการด�าเนินธุรกิจของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ คือ คุณชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ และ คุณ ดาวนภา เพชรอ�าไพ คือ 

การเป็นผู้ ให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ทีช่่วยเหลอืประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงนิกู้จากสถาบนัการเงินได้ 

ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งปรัชญาดังกล่าวได้กลายมาเป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในระยะ

เวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการ

ด�าเนนิงานของบริษัทฯ เตบิโตอย่างก้าวกระโดด  จากกลยทุธ์ในการขยายจ�านวนสาขาให้ครอบคลมุทกุพ้ืนที ่ ส่งผล

ให้พอร์ตสนิเช่ือของบริษัทเตบิโตกว่าร้อยละ 800 ในระยะเวลาเพียง 5 ปี จ�านวนลกูค้าเพ่ิมข้ึนจากจ�านวน 0.6 ล้านคน 

เป็น 1.8 ล้านคน และมีจ�านวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 1,703 คน เป็น 9,576 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า

ผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นั้น ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�าคัญ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น “ผู้ให้บริการ

สินเชือ่ไมโครไฟแนนซ์ท่ีรับผดิชอบ” ด้วยการปฏบิตัภิายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี และค�านงึถึงผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาห่วงโซ่

คุณค่าของบริษัทฯ เพื่อก�าหนดเป้าหมาย  นโยบาย และกรอบการด�าเนินงาน  

กรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะท�างานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ร่วมกันประเมินเพื่อปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ในรายละเอียด โดยยังคงประเด็นสาระส�าคัญไว้ การ

ปรับปรุงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการก�าหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ

แสดงรายละเอียดในการปรับปรุงได้ดังต่อไปนี้ 

ซ่ึงผลจากการทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบ้ืองต้น บริษัทฯ ยังคงยึดเป้าหมายหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 9 เป้าหมาย จากทั้งหมด 

17 เป้าหมาย คือ 1. No Poverty, 3. Good Health and Well-Being, 4. Quality Education, 5. Gender 

Equality, 8. Decent Work and Economic Growth, 9. Industry, Innovation and Infrastructure, 

10. Reduced Inequalities, 11. Sustainable Cities and Communities, 12. Responsible Consumption 

and Production ในการปรับปรุงนโยบายการด�าเนนิธรุกิจของบริษัทซ่ึงมุง่เน้นไปยงัการสร้างคณุค่าร่วม (Creating 

Shared Value - CSV) โดยการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ให้ตอบสนองต่อปัญหาความ

เหลือ่มล�า้ด้านการเงนิของประชาชนด้วยความรับผดิชอบเป็นหลกั การด�าเนนิธรุกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility -CSR) และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate 

Citizenship) เพ่ือสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยนืให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสียด้วยกรอบการด�าเนนิงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ส่วนที่ 5 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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มิติเศรษฐกิจ

CSV

มิติสังคม

CSR

มิติสิ่งแวดล้อม

Corporate Citizenship

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ

ผลกระทบ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ลดความเหลื่อมล�้า

ด้านการเงินของประชาชน

พัฒนาชุมชนและ

สังคมให้เข้มแข็ง

ลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1.	การพัฒนาการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

อย่างรับผิดชอบ

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สินเช่ือทีป่ระชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ มคีวามเหมาะสม 

ด้วยต้นทุนทางการเงิน

ที่เป็นธรรม และโปร่งใส

 การขยายจ�านวนสาขา

ให้เพียงพอและเหมาะสม

ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินกู้

ของประชาชน

 การให้บริการที่เป็นเลิศ 

ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

แก่ลูกค้า

 การปลูกฝังการ 

ตระหนักรู้และวินัยทาง

การเงินให้แก่ลูกค้า

2.	การพัฒนาจริยธรรม

ของอุตสาหกรรม

 การเคารพต่อความ

พึงพอใจ สิทธิ และข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้า

 การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการก�ากับ

ดูแลการให้บริการแก่

ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

และโปร่งใส

การจัดการแรงงาน

 การยึดมั่นต่อสิทธิ

มนุษยชน และการ

ยอมรับความหลาก

หลายในองค์กร

 การสร้างสังคม 

เรียนรู้ภายในองค์กร

เพื่อการพัฒนาทักษะ

และองค์ความรู้ของ

บุคลากรการดูแล

และสร้างความ

ปลอดภัยและ

สุขอนามัยในสถานที่

ปฏิบัติงานและ

กระบวนการท�างาน

 การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากรด้วย

รายได้และสวัสดิการ

ที่สอดคล้องกับ

ผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ

 การพัฒนา

ช่องทางการสื่อสาร

ภายในองค์กร และ

ระบบการประเมิน

ผลงานที่เหมาะสม

เป็นธรรม และโปร่งใส

 การวางแผน

สืบทอดต�าแหน่ง

การจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม	

1.	การลดคาร์บอน

ฟุตปริ้นท์

 การจัดการขยะ

ด้วยการรีไซเคิล 

 การรณรงค์การลด

ใช้พลาสติกแบบ

ใช้แล้วทิ้งในส�านักงาน

และสาขา (Single-

used plastic)

 การลดการใช้กระดาษ 

ด้วยการพัฒนา Module

ในระบบปฏิบัติการ

 การลดการปล่อย

สารพิษ และมลภาวะ

สู่สิ่งแวดล้อม 

ด้วยการสนับสนุนให้

ลูกค้าเกษตรกรท�า

เกษตรอินทรีย์ 

ลดการใช้สารพิษในการ

ท�าการเกษตร และได้

ผลผลิตที่ปราศจาก

สารพิษตกค้างซึ่งเป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค
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การพัฒนาชุมชน

และสังคมให้เข้ม

แข็ง	ด้วยโครงการ	

CSR

 พัฒนาการของ

เด็กเล็กในชุมชน ด้วย

โครงการ “บ้านใหม่

ของหนู”

 เป็นส่วนหนึ่งของ

การช่วยเหลือผู้ป่วย

ฉุกเฉินในชุมชม ด้วย

โครงการ “เมืองไทย

ร่วมใจบริจาคโลหิต” 

ร่วมกัสภากาชาดไทย

 ประพฤติตนเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม

ด้วยการสืบสาน

ประเพณี วัฒนธรรม 

และศาสนาร่วมกับ

สมาชิกในชุมชน ด้วย

โครงการทอดกฐิน

2.	การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

 การลงทุนในอาคาร

สีเขียว LEED Certified 

ซึ่งปรับปรุงการใช้พลังงาน

ให้มีประสิทธิภาพ และ

เป็นมิตรต่อชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม

 โครงการ 

“ปิดเพื่อเปลี่ยน”

เพื่อลดการใช้พลังงาน

ในช่วงพักกลางวัน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

1.	การปรับปรุงนโยบาย

การจัดซื้อเพื่อเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

2.	การจัดซื้อที่โปร่งใส	

และค�านึงถึงผลกระทบ

และความเสี่ยงต่อ	ESG

มิติเศรษฐกิจ

CSV

มิติสังคม

CSR

มิติสิ่งแวดล้อม

Corporate Citizenship

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ

ผลกระทบ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ลดความเหลื่อมล�้า

ด้านการเงินของประชาชน

พัฒนาชุมชนและ

สังคมให้เข้มแข็ง

ลดปริมาณก๊าซเรือน

กระจกในระยะยาว

 การเป็นองค์กร

ต้นแบบของอุตสาหกรรม

ในด้านบรรษัทภิบาล

การจัดการความเสี่ยง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี



รายงานประจ�าปี 2562

127

ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มิติเศรษฐกิจ

	ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหา และโอกาสจาก

ความต้องการในเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ใหม่ของกลุ่ม

ลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ในปี 

พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงน�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ 

คือ สินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานต์ ใหม่ ซ่ึงจะช่วยให้

กลุม่ลกูค้าที่ไม่มปีระวัตด้ิานเครดติในฐานข้อมลูภายนอก 

สามารถเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ใหม่ได้ในอตัราดอกเบีย้

ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเครดิตของตนเอง โดย

บริษัทฯ สามารถประเมนิและพิจารณาประวัตด้ิานเครดติ

ของลูกค้าจากระบบฐานข้อมูลภายในของบริษัทฯ เอง

	การเติบโตของจ�านวนสาขาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง

กลยุทธ์การขยายจ�านวนสาขาของบริษัทฯ นั้น ได้

ด�าเนินตามแผลกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจระยะกลาง

ของบริษัทฯ ซ่ึงครอบคลมุตัง้แต่ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2563 

โดยเน้นการเติบโตของจ�านวนลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ

ผ่านการขยายสาขา และส่งผลให้ลูกค้าและประชาชน

สามารถเข้าถึงการให้บริการของบริษัทฯ ได้ง่ายและ

สะดวกยิง่ข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้เปิดสาขา

รวมจ�านวนทั้งสิ้น 828 สาขา เป็นสาขาใหญ่จ�านวน 

36 สาขา สาขาย่อยจ�านวน 565 สาขา และสาขาศูนย์

บริการจ�านวน 227 สาขา อย่างไรก็ตาม อัตราเฉลี่ย

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อต่อสาขาเท่ากับ 14.62 ล้านบาท 

ซ่ึงยังคงใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ

ต่อสาขา ณ ส้ินปี พ.ศ. 2561 ทีเ่ท่ากับ 14.38 ล้านบาท 

หมายถึงบริษัทฯยังสามารถรักษาประสิทธิภาพในการ

เติบโตลูกหนี้เงินให้สินเช่ือผ่านการขยายสาขาได้

อย่างมั่นคง

	โครงการ	“รู้รับ	จับจ่าย”

ในปี 2562 บริษัทฯ ยงัริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR- 

after-process) เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการลดหนี้

ครัวเรือนในภาคประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ด้วยโครงการ “รูรั้บ จบัจ่าย” เนือ่งจากบริษัทฯ สามารถ

เข้าถึงประชาชนรายย่อยได้อย่างแท้จริง โครงการ

ดงักล่าว สนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงนิให้แก่ลกูค้า

ของบริษัทฯ และประชาชนทัว่ไป โดยได้จดัท�าโปรแกรม

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามหลักการของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เปิดให้ลูกค้าของบริษัทฯ และประชาชน

ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยโปรแกรม

สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่าย ว่ามีวินัย หรือ

ไม่มีวินัย หรือหากลูกค้าและประชาชนทั่วไปต้องการ

สมุดบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย ก็สามารถขอได้

จากสาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา

 โครงการ	“คลีนิคแก้หนี้” ร่วมกับ บสส.

นอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสังคมที่บริษัทฯ ริเร่ิมข้ึน

เพ่ือสนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงนิให้แก่ลกูค้าของ 

บริษัทฯ และประชาชนทัว่ไปแล้วนัน้ บริษัทฯ ยงัร่วมกับ 

บสส. เข้าร่วมโครงการคลนีคิแก้หนีเ้พ่ือช่วยเหลอืลกูหนี้

รายย่อยที่มีหนี้กับเจ้าหนี้หลายราย  โดยเป็นหนี้เสีย

บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่

ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่

กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทาง 

การเงินทีด่ใีห้แก่ลกูหนีแ้ละประชาชนทีส่นใจ เพ่ือป้องกัน

มิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในระยะยาว โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบัน

การเงินเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 บริษัท 

	การพัฒนา	AI	Chatbot

จากการพัฒนาช่องทางการสือ่สารไลน์และโซเชียลมเีดยี

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันฯ จ�านวน

ลูกค้าที่ติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางดังกล่าวมีจ�านวน

เยอะข้ึน บริษัทฯจงึพิจารณาปรับปรุงการให้บริการเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับนโยบายการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย

การพัฒนา AI Chatbot ในตอบค�าถามเบื้องต้น เช่น 
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การค้นหาสาขา เป็นต้น โดยคณะ 

ผู้บริหารมอบหมายให้คณะท�างาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการฝึก AI เป็นคณะ 

ท�างานหลัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์มีความ

คุน้เคยกับค�าถาม และค�าตอบทีล่กูค้าต้องการมากทีสุ่ด 

	นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพ่ือให้บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ พรบ.  

ข้อมลูส่วนบคุคลฯ ซ่ึงได้รับการประกาศในพระราชกิจ- 

จานเุบกษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และ

จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 บริษัทฯ ได้

ก�าหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง คือ นโยบายการรักษา

ข้อมูลและความปลอดภัยสารสนเทศ และได้เปิดเผย

ไว้ ในเวบไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการ

ก�าหนดนโยบายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพ่ิม

ประเด็นความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วน

บุคคล โดยมีฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นผูป้ฏบิตังิานเพ่ือลดหรือจ�ากัดความเสีย่ง

ดังกล่าว

 การปรบัปรงุความปลอดภยัสารสนเทศ	 และการ

ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

ในปี พ.ศ.2562 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผน

เพ่ือจดัหาแนวทางในการป้องกันการโจมตทีางไซเบอร์ 

ดังนี้

1. การติดตั้งระบบ Monitor เครื่อง Server เพื่อ

ตรวจสอบความผิดปกติของ Server ในการตรวจเช็ค

การท�างานของสาขา รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องให้มี

ความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งานของสาขา

2. การเตรียมการตดิตัง้ระบบ MPLS หรือ Private link 

ให้กับสาขาและส�านักงานใหญ่เพ่ือให้เป ็นระบบ 

Network ภายใน ซึ่งในระบบน้ันมีการติดตั้ง Firewall 

เพื่อป้องกันการโจมตี ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการจัด

ซื้อจัดจ้างการ

	จัดต้ังหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็น

ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ	(Compliance)

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มมีตใิห้บริษัทฯ 

ได้จัดตั้ง “หน่วยงานก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร (Compliance)” โดยมีโครงสร้างอยู่ภายใต้

ฝ่ายจัดการความเสี่ยงและกฎหมายและมีบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลให้การด�าเนิน

ธุรกิจและบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงาน

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั 

ระเบียบ ค�าสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด และรับผิดชอบก�ากับ

ดแูลงานด้านกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบธรุกิจ 

กฎหมายเก่ียวกับบริษัทจดทะเบยีน และกฎหมายอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มิติสังคม

	ด้านการศึกษา

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ 

“บ้านใหม่ของหนู” ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มาเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยในแต่ละปี บุคลากรที่ประจ�า

อยูต่ามสาขาในต�าบลต่างๆ จะท�าการศึกษาและส�ารวจ

พื้นที่ ก่อนน�าเสนอต่อผู้บริหารว่ามีบริเวณใดที่มีความ

ต้องการ หรือขาดแคลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่  

เมือ่ได้รับการพจิารณาเลอืกแล้ว บริษัทฯจะตดิต่อไปยงั 

อบต. ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อหาพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 

1-1.2 ล้านบาท ต่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง 

ส�าหรับแบบการก่อสร้างอาคารนัน้ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท

ผู้ออกแบบให้ออกแบบตัวอาคาร พื้นที่ใช้สอยต่างๆ 

รวมถึงวัสด ุอปุกรณ์ทีมุ่ง่เน้นด้านความปลอดภยัแก่เดก็

เป็นส�าคัญ อาทิ กระจกกั้นห้องพักครู ต้องยาวจรดพืน้

เพื่อให้ครูสามารถมองเห็นเด็กเล็กที่นั่งอยู่บนพ้ืนได้ 

หรือขนาดสขุภณัฑ์ทีม่ขีนาดส�าหรับเดก็เลก็โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วทั้งสิ้น 

12 ศูนย์ทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2562 นี้ บริษัทฯ 

ได้จัดให้มีการสร้างศูนย์ฯเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 4 ศูนย์ 

ภายใต้งบประมาณกว่า 4.2 ล้านบาท นอกจากนัน้ บริษัทฯ 

ยงัได้ตดิตามการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ ว่าสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

โดยประเมนิจากจ�านวนของเดก็ที่ได้รับการดแูลภายใต้

ศนูย์ฯ ซ่ึงม ีอบต. ของแต่ละพ้ืนทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบดแูล

	ด้านสาธารณสุข

พนักงานของบริษัทฯ ได้ ให้การสนับสนุนโครงการ 

“เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต” ให้แก่สภากาชาด

เป็นอย่างดมีาโดยตลอด โดยในแต่ละปี พนกังานของ 

บริษัทฯ จะร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลต่างๆ 

และสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 

บริษัทฯ มพีนกังานทีร่่วมบริจาคโลหติ จ�านวน 6,325 คน 

(300 ซีซีต่อคน) รวมเป็นจ�านวนโลหิต 1,897,500 ซีซี 

ในการนี ้ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ คอื นายบญัญตัิ 

นิลศิริ ได้ร่วมบริจาคโลหิตติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จนได้

รับเหรียญประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐา-

ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนสดุาฯ สยามบรมราช- 

กุมารี อนัเป็นทีภ่าคภมูใิจของพนกังานบริษัทฯ อย่างยิง่

	ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

วัดยังคงถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ดังนั้น 

การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินของวัดโดยจัด

ให้มกีารหมนุเวียนไปตามชุมชนต่างๆ อนัมวัีตถุประสงค์

เพื่อท�านุบ�ารุงประเพณีวัฒนธรรม และยิ่งไปกว่านั้น 

คือการได้สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน ในปี 2562 บริษัทฯ รวบรวมเงินทอดกฐิน

ได้จ�านวน 5,557,346.50 บาท 

มิติสิ่งแวดล้อม

	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   - การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 

   การด�าเนินงานเพ่ือลดคาร์บอนฟุตปร้ินท์ที่

เกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯที่ส�าคัญในปี 

พ.ศ.2562 คือ การศึกษาและวางแผนเพื่อปรับปรุง

กระบวนการจัดการขยะด้วยการรีไซเคิล โดยบริษัทฯ 

ได ้ขอเข ้าปรึกษาหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห ่ง

ประเทศไทย ซ่ึงอาคารส�านกังานใหญ่ของตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเป็นอาคารสีเขียว และเป็นต้นแบบ

ของระบบการจดัการขยะด้วยการรีไซเคลิทีด่ ี ซ่ึงบริษัทฯ 

หวังว่าการศกึษากระบวนการจดัการขยะนัน้ จะสามารถ

น�ามาปรับปรุงกระบวนการจัดการขยะของบริษัทฯ ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้

เร่งด�าเนินมาตรการปรับปรุงระบบการข้อมูลภายใน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการจัดเก็บ-ใช้งานเอกสาร

สารสนเทศภายในองค์ ในรูปแบบ e-document 

platform โดยการขยายขอบเขตการลดปริมาณการ

ใช้กระดาษในแต่ละหน่วยงาน 

  - การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

รู้คุณค่า

   นอกจากโครงการ “ปิดเพ่ือเปลี่ยน” ที่

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ

ยังได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

รองกรรมการผู้จัดการรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน 

ส่ิงแวดล้อมในการเป็นผู้ ให้บริการสนิเช่ือทีม่ใิช่ธนาคาร

แห่งแรก และแห่งเดยีวในประเทศไทยทีล่งทนุในอาคาร 

ส�านักงานสีเขียว ซึ่งรับการรับรองมาตรฐานระดับโลก 

(LEED certified) ในระดบั Gold เนือ่งจากเป็นอาคารที่

ประหยดัพลงังานและทรัพยากร เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

และชุมชน ซึ่งในปี 2562 นั้น อาคารส�านักงานใหญ่

ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้ว

เสร็จในปี 2563

	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

  - การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อ และวิธีการ

ประเมินคู่ค้า

  การปรับปรุงนโยบายการบริหารจดัการห่วงโซ่ 

อปุทาน (Supply Chain) เพ่ือเลอืกซ้ือผลติภณัฑ ์

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

นอกจากการปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อแล้ว ยังมีการ

ปรับปรุงนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า และเกณฑ์ใน

การประเมินคู่ค่าโดยให้ค�านึงและพิจารณาประเด็น

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(ESG) ด้วย
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สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึง 

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ 

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

783.17

34,902.34

27.00

74.57

135.13

35,922.21

1.27

56.41

0.04

0.12

0.22

58.06

880.16

28,604.95

-

57.30

134.10

29,676.51

1.79

58.20

-

0.12

0.27

60.38

1,153.71

21,987.89

-

39.71

126.79

23,308.10

3.12

59.50

-

0.11

0.34

63.07

ส่วนที่ 6 รายงานทางการเงิน  

ปี 2561ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ตารางสรปุงบการเงนิ

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัด 

ในการเบิกใช้

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - สุทธิจาก 

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจาก  

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10.00

23,636.44

56.95

1,778.31

25.82

300.21

0.02

38.20

0.09

2.87

0.04

0.49

9.00

17,943.37

-

1,268.50

25.76

97.81

0.02

36.51

-

2.58

0.05

0.20

8.00

12,463.70

-

1,022.05

25.92

12.65

0.02

33.73

-

2.77

0.07

0.03
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ปี 2561ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจาก

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

141.66

25,949.39

61,871.60

1,897.23

-

14.41

890.73

4,038.16

8,733.88

19.24

607.16

111.12

16,311.93

2,993.50

26,473.47

27.10

3.07

-

0.02

1.44

6.53

14.12

0.03

0.98

0.18

26.37

 

 

4.84

42.79

0.04

4,775.28

-

22.88

659.32

2,849.40

3,397.03

19.99

578.28

43.03

12,345.21

4,845.33

19,592.51

25.16

9.72

-

0.05

1.34

5.80

6.91

0.04

1.18

0.09

25.12

9.86

39.87

0.05

6,621.68

99.73

63.62

438.69

2,744.96

998.23

17.05

338.00

27.66

11,349.62

3,182.47

13,410.83

25.31

17.92

0.27

0.17

1.19

7.43

2.70

0.05

0.91

0.08

30.72

8.61

36.29

0.07

0.23

41.94

100.00

125.16

19,469.60

49,146.11

0.25

39.62

100.00

112.59

13,644.91

36,953.01

0.31

36.93

100.00
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0.11

45.08

75.80

5.74

6.44

0.57

11.53

(0.08)

24.20

100.00

90.95

8.59

0.46

100.00

ปี 2561ปี 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561ปี 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ประมาณการหนี้สินส�ารอง 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

 ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย

 ยังไม่ได้จัดสรร 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมใน

การให้บริการสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

93.89

29,587.96

45,899.89

2,120.00

2,120.00

2,379.84

212.00

11,271.39

(11.52)

15,971.71

61,871.60

11,879.69

723.22

85.02

12,687.93

0.15

47.82

74.19

3.43

3.84 

 

 

0.34

18.22

(0.02)

25.81

100.00

93.63

5.70

0.67

100.00

38.83

24,501.83

36,847.04

2,120.00

2,120.00

2,379.84

212.00

7,601.50

(14.28)

12,299.07

49,146.11

9,544.31

796.38

75.77

10,416.46

0.08

49.86

74.97

4.31

4.84

0.43

15.47

(0.03)

25.03

100.00

91.63

7.64

0.73

100.00

41.47

16,660.08

28,009.70

2,120.00

2,120.00

2,379.84

212.00

4,261.38

(29.91)

8,943.31

36,953.01

6,794.92

642.03

34.04

7,470.99

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562,	พ.ศ.	2561	และ	พ.ศ.	2560
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40.01

0.32

9.09

49.42

50.58

9.01

41.57

8.10

33.47

(0.50)

0.10

(0.40)

(0.13)

0.03

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จากการป้องกันความเสี่ยงใน 

กระแสเงินสด

ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธ ิ

จากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ 

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ปี 2561ปี 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

5,314.19

-

554.21

5,868.40

6,819.53

1,526.55

5,292.98

1,055.51

4,237.47

3.45 

(0.69)

2.76

(20.47)

4.09

41.88

-

4.37

46.25

53.75

12.03

41.72

8.32

33.40

0.03

(0.01)

0.02

(0.16)

0.03

4,100.46

2.79

586.21

4,689.46

5,727.00

1,100.27

4,626.73

913.34

3,713.39

19.54

(3.91)

15.63

10.41

(2.08)

39.37

0.03

5.63

45.03

54.97

10.57

44.40

8.76

35.64

0.19

(0.04)

0.15

0.10

(0.02)

2,988.93

23.64

679.40

3,691.97

3,779.02

673.10

3,105.92

605.32

2,500.60

(37.39)

7.48

(29.91)

(9.56)

1.91
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รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ

จากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

(ขาดทุน)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อน 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ 

(จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่า 

ทรัพย์สินรอการขาย

ก�าไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว 

ของพนักงาน

ขาดทุน (ก�าไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้น 

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

ของตราสารอนุพันธ์

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2561ปี 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561ปี 2562

งบกระแสเงินสดรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

(16.38)

(13.62)

4,223.85

5,292.98

275.74 

554.21

(4.00)

 

(33.78)

5.60

34.65

 

(5.03)

 

 

(0.02)

4,626.73

 

 

217.96

586.21

(5.90)

 

(19.42)

3.35

7.97

 

(21.20)

 

 

-

3,105.92 

 

153.43

679.41

9.50 

(5.96)

1.40

5.05 

26.23 

 

-

(0.13)

(0.11)

33.29

8.33

23.96

3,737.35

0.08

0.23

35.87

(7.65)

(37.56)

2,463.04

(0.10)

(0.50)

32.97

งบกระแสเงินสดรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	,	พ.ศ.	2561	และ	พ.ศ.	2560
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ปี 2561ปี 2562

งบกระแสเงินสดรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

(11,879.69) 

(8.07) 

 
1,526.55

(4,240.86) 

 

 

 
(12,408.81) 

 

(83.57) 

 
(17.27)

2.97

(16.49)

 

144.56

68.09 

 
(0.06)

(16,551.44)

11,785.30

 

(1,225.63)

(5,991.77)

 
(1.00)

 

(786.82)

(9,544.31)

 

(6.19)

1,100.27

(3,054.53)

 

 

(12,586.15)

-

(17.59)

(2.20)

(12.57)

105.36

15.37

(0.20)

(15,552.50)

9,473.12

 

(763.41)

(6,842.80)

(1.00) 

(470.88)

(6,794.92)

 

(4.46)

673.10

(2,151.30)

 

 

(11,995.40)

-

(12.24)

(71.54)

(18.22)

93.49

9.64

(0.2)

(14,145.77)

6,565.33

 

(481.71)

(8,062.15)

(2.00)

 

(400.69)

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการสินเชื่อ

รายได้ดอกเบี้ยอื่น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อน 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ 

หนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดรับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

ในการให้บริการสินเชื่อ

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ข้อจ�ากัดใน 

การเบิกใช้เพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และ 

อุปกรณ์
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ปี 2561ปี 2562

งบกระแสเงินสดรวม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรม 

จัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 

การเงินลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหุ้นกู้

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายเงินปันผล

เงินสดสุทธิได้มาจาก 

กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	-	สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดปลายปี

(6.22)  

 
3.40

(790.64)

 

(2,920.23)

 

-

2,250.00

(2,916.67)

12,271.00

1.19

(1,448.67)

(551.20)

6,685.42

 

(96.99)

 

880.16

 

783.17

(5.09)

5.06

(471.91)

 

(1,910.13)

 

(102.11)

4,850.00

(3,083.33)

8,610.00

2.79

(944.46)

(381.60)

7,041.16

 

(273.55)

 

1,153.71

 

880.16

(4.32)

4.07

(402.94)

 

(3,204.80)

 

(471.85)

3,500.00

(2,162.50)

12,103.00

4.99

(477.33)

(212.00)

9,079.51

 

614.42

 

539.29

 

1,153.71
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บริษัทผู้ตรวจสอบ ชื่อผู้สอบบัญชี
เลขประจ�าตัว 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินประจ�าปี 

 สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562 บริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด

นางสาว รัชดา 

ยงสวัสดิ์วาณิชย์

4951

31 ธันวาคม 2561 บริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด

นางสาว  

สมใจ คุณปสุต

4499

31 ธันวาคม 2560 บริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด

นางสาว  

สมใจ คุณปสุต

4499

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ส�าหรับตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (2560-2562) ผู้สอบบัญชีได้ ให้ความเห็นในรายงาน

การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่

อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561ปี 2562

รายการ

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงความสามารถ 

ในการท�าก�าไร	

อัตราดอกเบี้ยรับ
 (1) 

(%)

อัตราดอกเบี้ยจ่าย
 (2) 

(%)

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

22.61 %

3.83 %

18.78 %

33.40 %

29.98 %

23.57 %

3.51 %

20.06 %

35.65 %

34.96 %

23.70 %

3.04 %

20.66 %

33.47 %

31.99 %
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ปี 2561ปี 2562

รายการ

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน

การด�าเนินงาน

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ต่อสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจาก 

สินทรัพย์ (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบาย

ทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนเงินให้กู ้

ต่อเงินกู้ยืม (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ต่อสินเชื่อรวม (%)

อัตราส่วนหนี้สูญต่อ 

สินเชื่อรวม (%)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้

เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (%)

18.65 %

 

7.63 %

 

0.23

 

2.87

 

1.33

 

15.01 %

2.84 %

 

0.00 %

 

1.03 %

19.61 %

 

8.63 %

 

0.24

 

3.00

 

1.31

 

14.84 %

3.12 %

 

0.03 %

 

1.12 %

19.95 %

 

8.15 %

 

0.24

 

3.13

 

1.27

 

15.26 %

3.29 %

 

0.04 %

 

1.24 %

หมายเหตุ : 

(1) อัตราดอกเบี้ยรับ ค�านวณจากรายได้ดอกเบี้ยรับและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ หารด้วยลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเฉลี่ย

(2) อัตราดอกเบี้ยจ่าย ค�านวณจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน หารด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเฉลี่ย
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รายได้

ดอกเบี้ยและ

ค่าธรรมเนียม

ในการให้

บริการ 

สินเชื่อ**

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

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ภาพรวม

ภาพรวมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 4,237.47 ล้านบาท จากความสามารถใน

การสร้างรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ผ่านการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อส่วนลุคคล โดยมี

ช่องทางการให้บริการจ�านวน 4,107 สาขา โดยยอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อคงค้างมีการเติบโตเพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 

2561 และการจัดหาเงินกู้ยืมท�าให้ต้นทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับต�่า ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงข้ึน

จากการลงทุนเปิดสาขารวมถึงค่าใช่จายพนักงานจากการจัดหาพนักงานเพื่อรองรับการขยายสาขา 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ากัด ซึ่งประกอบธุกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยมีสโลแกนว่า “บริการใกล้ชิด 

ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” จนท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ในวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการ

ประจ�าปี 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 636 ล้านบาท หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น โดยจะน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน

เมษายน 2563 นี้

 

สรุปผลประกอบการประจ�าปี	2562	และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

กลุ่มบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล รายงานผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 4,237.47 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเปลี่ยนแปลง

จากปี 2561 โดยมีสาเหตุส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

รายได้

ปี 2561ปี 2562

รายได้

ปี 2560

ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561
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รายได้ค่า

ธรรมเนียม

และบริการ

รายได้ค่า 

นายหน้า

ประกันภัย*

รายได้อื่น

รวมรายได้

 สินเชื่อทะเบียนรถและที่ดิน

 สินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์

 สินเชื่อเช่าซ้ือ

รวม

อัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ย (%)

 

ปี 2561

ปี 2562 ปี 2561

ปี 2562

รายได้

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

จากการให้บริการ(ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2560

ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561

อัตราการเติบโต  

ปี 2562-2561(%)

678.88

 

 

44.34

 

 

85.02

12,687.93

5.35

 

 

0.35

 

 

0.67

100.00

758.50

 

 

37.88

 

 

75.77

10,416.46

9,603.50

2,270.96

5.23

11,879.69

22.61

7.28

 

 

0.36

 

 

0.73

100.00

8,096.29

1,448.02

-

9,544.31

23.57

(79.62) 

 

6.46

 

 

9.25

2,271.47

18.62%

56.83%

100.00%

24.47%

(10.50) 

 

17.05

 

 

12.21

21.81

6,116.56

678.36

-

6,794.92

23.70

609.80

 

 

32.23

 

 

34.04

7,470.99

8.16

 

 

0.43

 

 

0.46

100.00

หมายเหตุ : 

*รายได้ค่านายหน้าประกันภัย เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจของ บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (บริษัทย่อย

ของบริษัทฯ)

**รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นรายได้ จากการประกอบธุรกิจของ บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง 

(บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ยอด ปี 2562 มีจ�านวน 5.23 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 12,687.93 ล้านบาท ในปี 2562  เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 2,271.47 

ล้านบาท คิดเป็น 21.81% โดยในปี 2561 มีรายได้รวมจ�านวน 10,416.46 ล้านบาท รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ 

ประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมในการให้บริการสินเช่ือ  รายได้ค่าธรรมเนยีมและบริการ และรายได้อืน่

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อ

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเชื่อเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของ

รายได้รวม สามารถแบ่งได้ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายใน

การบริการ

และบริหาร

ขาดทุนจาก

การขาย

ทรัพย์สินรอ

การขาย

หนี้สูญและ

หนี้สงสัย 

จะสูญ

ค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน

รวม 

ค่าใช้จ่าย

ปี 2561ปี 2562
ค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนนิงาน

ปี 2560

ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561

5,314.19

 

 

-

 

 

 

554.21

 

 

1,526.55

 

7,394.95

71.86

 

 

-

 

 

 

7.50

 

 

20.64

 

100.00

4,100.46

 

 

2.79

 

 

 

586.21

 

 

1,100.26

 

5,789.72

70.82

 

 

0.05

 

 

 

10.13

 

 

19.00

 

100.00

1,213.73

 

 

(2.79)

 

 

 

(32.00)

 

 

426.29

 

1,605.23

29.60

 

 

(100.00)

 

 

 

(5.46)

 

 

38.74

 

27.73

2,988.93

 

 

23.64

 

 

 

679.40

 

 

673.10

 

4,365.07

68.47

 

 

0.54

 

 

 

15.56

 

 

15.42

 

100.00

สาเหตุหลักที่ท�าให้รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือเติบโตมาโดยตลอดนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ 

มีการขยายตัวของสินเชื่อของสาขาเดิมและจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจาก 3,279 สาขา ในปี 2561 เป็น 4,107 สาขา 

ในปี 2562 และบริษัทฯ เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อต�่ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อต้องการสร้างฐานลูกค้าให้

เพิ่มขึ้น ท�าให้ยอดการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ เป็นค่าติดตามทวงถามซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บจากลูกค้าที่ใช้บริการสิน

เชื่อที่ผิดนัดช�าระหนี้โดยคิดในอัตราคงที่ต่อจ�านวนครั้งที่ทวงถาม โดยอัตราที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ

ที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องกับการเติบโตของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย

รายได้ค่านายหน้าประกันภัยเป็นรายได้จากการขายประกันของ MTLI เนื่องจาก MTLI ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า

ประกันวินาศภัย จึงมีรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกัน โดยเป็นการขายประกันแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ

กับบริษัทฯ ด�าเนินการผ่านสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ เท่านั้น ดังนั้น การเติบโตของรายได้ค่านายหน้าจาก

การขายประกันของ MTLI จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับการเติบโตของยอดการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

กลุม่บริษัทฯ มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวมจ�านวน 7,394.95 ล้านบาท ในปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ�านวน 

1,605.23 ล้านบาท คดิเป็น 27.73% โดยในปี 2561 มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวมจ�านวน 5,789.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนนิงานรวม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร ขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขาย หนีสู้ญ 

และหนีส้งสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
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ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารถือเป็นค่าใช้จ่ายหลกัในการประกอบธรุกิจของกลุม่บริษัทฯ มค่ีาใช้จ่ายทีส่�าคญัได้แก่ 

 เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เพิ่มขึ้นจ�านวน 780.68 ล้านบาท มาจากการเพิ่มบุคลากร

เพ่ือรองรับการขยายสาขา โดยจ�านวนพนกังาน สิน้ปี 2562 = 9,576 คน, ปี 2561 = 7,647 คน และปี 2560 = 5,880 

 ค่าเช่าและบริการ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 137.65 ล้านบาท มาจากการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนสาขา โดยจ�านวนสาขา 

สิ้นปี 2562 = 4,701 คน, ปี 2561 = 3,279 คน และปี 2560 = 2,424

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ เพ่ิมข้ึนจ�านวน 95.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้ดอกเบ้ียและ 

ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือ ที่เพ่ิมข้ึน โดยรายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการสินเช่ือ 

สิ้นปี 2562 = 11,879.69 ล้านบาท, ปี 2561 = 9,544.31 ล้านบาท และปี 2560 = 6,794.92 ล้านบาท

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯ ได้พิจารณาการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพ่ิมเตมิเพ่ือให้ครอบคลมุความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยประเมินจากประสบการณ์ข้อมูลความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้สินเชื่อของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่น

ของพนักงาน

ค่าเช่าและบริการ

ภาษีธุกิจเฉพาะ

ปี 2562 ปี 2561ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) ปี 2560
อัตราการเติบโต  

ปี 2562-2561(%)

3,008.69

 

749.41

441.78

2,228.01

 

611.76

345.80

35.04%

 

22.50%

27.76%

1,591.99

 

427.11

228.18

ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและลูกหนี ้

ที่ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน

ลูกหนี้ค้างช�าระ 31-90 วัน

ลูกหนี้ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

ลูกหนี้โอนกฎหมาย

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อายุหนี้ค้างช�าระ

1%

 

2%

100%

100%

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
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บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตามการเติบโตของพอร์ทลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่

เพิ่มขึ้นรวมทั้งการตัดหนี้สูญ โดยบริษัทฯ ตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มในปี 2562 จ�านวน 554.21 ล้านบาท  

ปี 2561 จ�านวน 586.21 ล้านบาท และ ปี 2560 จ�านวน 679.40 ล้านบาท ทั้งนี้การตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ 

สูญลดลงตามสัดส่วน NPL ที่ลดลง เป็นผลมาจากการติดตามหนี้ลูกค้าที่ผิดนัดช�าระอย่างใกล้ชิด

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช่จายทางการเงิน เป็นดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และหุ้นกู้ 

โดยยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากจ�านวนเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ยของเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดที่อยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ถึงกลางปี 2562 

ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2562 อัตราดอกเบี้ยได้มีการปรับลงซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร

แห่งประเทศไทยจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว

ก�าไรสุทธิ

จากผลการด�าเนนิงานทีก่ล่าวข้างต้น ก�าไรสุทธขิองกลุม่บริษัทฯ เพิม่ข้ึนจาก 2,500.60 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 3,713.39 

ล้านบาท ในปี 2561 และ 4,237.47 ล้านบาท ในปี 2562 อตัราก�าไรสุทธขิองกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นช่วงร้อยละ 33.40 - 35.65  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

อัตราก�าไรสุทธิ (%)

อัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ (%)

1,714.96

554.21

1.03%

1,526.55

3.83

4,237.47

33.40

14.11

1,499.15

586.21

1.12%

1,100.27

3.51

3,713.39

35.65

48.50

1,170.98

679.40

1.24%

673.10

3.04

2,500.60

33.47

70.79

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560
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งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 61,871.60 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เป็นลูกหนี้เงิน

ให้สินเชื่อ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์รวม

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทฯ ประกอบด้วยลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยมีโครงสร้างดังนี้

เงินสดและ

รายการเทียบ

เท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้

สินเชื่อ-สุทธิ

ลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่า

ซื้อ-สุทธิ

ที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวม

รถจักร- 

ยานยนต์

รถยนต์

รถเพื่อ

การเกษตร

ที่ดิน

20,620.31

 

19,685.60

2,640.54

 

5,350.53

16,800.42

 

15,394.48

2,080.86

 

6,630.58

3,819.88

 

4,291.12

559.68

 

(1,280.05)

13,440.45

 

11,671.25

1,732.43

 

4,921.28

34.17

 

32.62

4.38

 

8.87

34.97

 

32.04

4.33

 

13.80

22.74

 

27.87

26.90

 

(19.31)

37.73

 

32.76

4.86

 

13.82

783.17

 

 

58,538.78

 

83.95

 

 

1,778.31

 

687.39

61,871.60

1.27

 

 

94.61

 

0.14

 

 

2.87

 

1.11

100.00

880.16

 

 

46,548.32

 

-

 

 

1,268.50

 

449.13

49,146.11

(96.99)

 

 

11,990.47

 

83.95 

 

509.81

 

238.26

12,725.49

(11.02)

 

 

25.76

 

100.00 

 

40.19

 

53.05

25.89

1,153.71

 

 

34,451.59

 

-

 

 

1,022.05

 

325.66

36,953.01

3.12

 

 

93.23

 

-

 

 

2.77

 

0.88

100.00

1.79

 

 

94.71

 

-

 

 

2.58

 

0.92

100.00

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

สินทรัพย์

ประเภท 

ลูกหนี้

ปี 2560

ปี 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561

อตัราการเตบิโต 2562-2561
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คุณภาพลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ : ลูกหนี้ที่มีหลักประกัน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถเพื่อการเกษตร และที่ดิน

   ลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ ส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์

ส่วนบุคคล

นาโน

ไฟแนนซ์

ลูกหนี้เช่าซื้อ

รวม

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ 1-30 วัน

ค้างช�าระ 31-90 วัน

ค้างช�าระ 91-180 วัน

ค้างช�าระ 181-365 วัน

ค้างช�าระมากว่า 365 วัน

ลูกหนี้โอนฝ่ายกฏหมาย

รวม

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ-สุทธิ

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระเกินกว่า 1 ปี

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ-สุทธิ

45,578.97

9,358.63

4,778.59

235.77

229.56

31.88

124.29

60,337.69

(1,714.96)

58,622.73

34,929.34

23,693.39

58,622.73

37,184.87

7,018.96

3,303.82

208.75

232.55

32.37

66.15

48,047.47

(1,499.15)

46,548.32

28,604.95

17,943.37

46,548.32

27,572.45

4,762.52

2,846.41

210.68

171.89

22.20

36.42

35,622.57

(1,170.98)

34,451.59

21,987.89

12,463.70

34,451.59

75.54

15.51

7.92

0.39

0.38

0.05

0.21

100.00

(2.84)

97.16

60.47

39.53

100.00

77.39

14.61

6.88

0.43

0.48

0.07

0.14

100.00

(3.12)

96.88

61.45

38.55

100.00

77.40

13.38

7.99

0.59

0.48

0.06

0.10

100.00

(3.29)

96.71

63.82

36.18

100.00

6,104.22

5,851.70

 

84.79

60,337.69

10.12

9.70

 

0.14

100.00

4,925.08

2,216.05

 

-

48,047.47

10.25

4.61

 

-

100.00

1,179.14

3,635.65

 

84.79

12,290.21

23.94

164.06

 

100.00

25.58

2,843.43

1,013.73

 

-

35,622.57

7.98

2.85

 

-

100.00

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

ประเภท 

ลูกหนี้

อายุหนี้ค้างช�าระ

ปี 2560

ปี 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561
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ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

กลุม่บริษัทฯ มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธจิ�านวน 1,022.05 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2560 จ�านวน 1,268.50 ล้านบาท ณ 

สิ้นปี 2561 และจ�านวน 1,778.31 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 2.77 ร้อย

ละ 2.58  และร้อยละ 2.87  ตามล�าดบั สาเหตทุีก่ลุม่บริษัทฯ มทีีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์สุทธใินสัดส่วนทีน้่อย เนือ่งจาก

ส�านักงานสาขาที่ใช้ ในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้านั้นส่วนใหญ่บริษัทฯ ใช้วิธีเช่าเป็นหลัก ท�าให้ทรัพย์สินส่วนใหญ ่

ของบริษัทฯ ประกอบด้วยอปุกรณ์ส�านกังาน คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะเพ่ือใช้ในการปฏบิตังิานเท่านัน้

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สิน

และส่วน

ของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วน 

หนี้สินรวม 

ต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมระยะยาว-ธนาคารพาณิชย์

เงินกู้ยืมระยะยาว-หุ้นกู้

รวม

44,136.24

1,763.65

45,899.89

15,971.71

 

61,871.60

 

 

2.87

1,897.23

7,031.66

35,207.35

44,136.24

35,459.55

1,387.49

36,847.04

12,299.07

 

49,146.11

 

 

3.00

4,775.28

7,694.73

22,989.54

35,459.55

8,676.69

376.15

9,052.84

3,672.64

 

12,725.49

6,721.41

5,927.43

14,409.06

27,057.90

27,057.90

951.80

28,009.70

8,943.31

 

36,953.01

 

 

3.13

71.34

2.85

74.19

25.81

 

100.00

4.30

15.93

79.77

100.00

72.15

2.82

74.97

25.03

 

100.00

13.47

21.70

64.83

100.00

24.47

27.11

24.57

29.86

 

25.89

24.84

21.91

53.25

100.00

73.22

2.58

75.80

24.20

 

100.00

ปี 2561ปี 2562

หนี้สิน

ปี 2560

ล้านบาทล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราการเตบิโต 2562-2561

ปี 2561ปี 2562

เงินกู้ยืม

ปี 2560

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
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กลุม่บริษัทฯ มแีหล่งทีม่าของเงินกู้ยมืจากการพ่ึงพาสถาบนัการเงนิในรูปแบบของตัว๋สญัญาใช้เงนิ วงเงินเบกิเกินบัญชี 

และเงินกู้ยืมระยะยาว ส�าหรับตลาดตราสารหนี้มาจากการออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ โดยเงินกู้ดังกล่าวมีระยะเวลา

การจ่ายช�าระคืนไม่เกิน 4 ปี

ในด้านอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีการปรับลดลงเล็กน้อย เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทฯ มีการบริหาร

จดัการเงนิทนุทีด่ ีโดยกู้ยมืเงนิเพ่ือรองรับการเตบิโตของการให้บริการสินเช่ือส่วนเพ่ิมทีเ่กินจากการใช้เงนิทนุหมนุเวียน 

(เงินรับช�าระจากลูกค้าหักเงินปล่อยสินเช่ือและค่าใช้จ่ายต่างๆ)ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าว

ท�าให้โครงสร้างเงินทุนมีความเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากก�าไรจากการด�าเนินงาน และบริษัทฯ มีการจ่ายปันผลจากก�าไรเป็น

ประจ�าปีทุกปี

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กลุม่บริษัทฯ มกีระแสเงนิสดใช้ไปในการด�าเนนิงาน ซ่ึงจดัว่าเป็นปกตขิองธรุกิจให้บริการปล่อยสินเช่ือ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

กลุม่บริษัทฯ มกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ มาจากการลงทนุซ้ือยานพาหนะ ทรัพย์สินและอปุกรณ์ส�านกังานต่างๆ 

เพ่ือรองรับการขยายสาขา

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

กลุม่บริษัทฯ มกีระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มาจากการกู้ยมืเงนิเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการปล่อยสินเช่ือ 

ใช้จ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยมื

สภาพคล่อง

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

ปันผลต่อหุ้น (บาท)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(5,991.77)

(790.64)

6,685.42

(96.99)

(6,842.80)

(471.91)

7,041.16

(273.55)

(8,062.15)

(402.94)

9,079.51

614.42

4,237.47

636.00

0.30

3,713.39

551.20

0.26

2,500.60

381.60

0.18

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560

ปี 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เมอืงไทย 

แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุม่บริษัท) 

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมอืงไทย แคปปิตอล 

จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และเฉพาะของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้

ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ 

สอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวาม

เป็นอิสระ จากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ

บัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ

อื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ ทีม่นียัส�าคญั

ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้า

ได้น�าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่าง

หากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรับผดิชอบที่ได้กล่าวไว้ใน 

วรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความ

รับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือ

ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง

ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ 

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการ

ตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ

ส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

  	ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สิน

เชื่อแก่ลูกหนี้และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

  ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ข้อ 4.5 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งนิให้สินเช่ือ

และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณการตามผล

ขาดทุนที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณา

จากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้างและต้องอาศัยข้อ

สมมตหิลายประการ ซ่ึงผูบ้ริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจ

ในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ

ลูกหนี้แต่ละราย นอกจากนี้ การประมาณค่าเผื่อหนี้
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สงสัยจะสูญดงักล่าวถือว่ามนียัส�าคญั เนือ่งจาก ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นจ�านวน 60,338 

ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98 ของยอดสินทรัพย์รวม) 

และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนเงิน 1,715 

ล้านบาท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับ การ

ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ของเงนิให้สินเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซ้ือ

  

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายใน

เก่ียวกับการรับช�าระหนี้ การค�านวณอายุหนี้คงค้าง 

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และการ

บันทึกรายการ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความ

เข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม

การควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และข้าพเจ้าได้

ประเมินวิธีการข้อมูลหลักและข้อสมมติที่กลุ่มบริษัท

ใช้ ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

โดยการสอบทานข้อมูล หลักกับแหล่งที่มาของข้อมูล

เหล่านั้น การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อสมมติที่กลุ่ม

บริษัทใช้กับข้อมูลในอดีต นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้

พิจารณาความสม�่าเสมอในการประยุกต์ใช้ข้อสมมติ 

สุ ่มทดสอบข้อมูลที่น�ามาใช้การค�านวณค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ทดสอบการค�านวณอายุของหนี้ที่คงค้าง

และการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 

   การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

  กลุม่บริษัทมนีโยบายในการรับรู้รายได้ดอกเบีย้

ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

โดยในปี 2562 กลุม่บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงนิให้ 

สินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ป็นจ�านวน 11,880 ล้านบาท (คดิเป็น 

ร้อยละ 94 ของรายได้รวม) ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ

กิจการ โดยรายได้ดอกเบี้ยเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทได้

เข้าท�าสัญญา เงนิให้สินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือกับลกูค้า 

จ�านวนมาก ซ่ึงเป็นลกูค้ารายย่อยโดยลกูหนีแ้ต่ละราย 

มกีารคดิดอกเบีย้และมเีง่ือนไขการจ่ายช�าระทีแ่ตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับประเภทของเงินให้สินเชื่อ และการรับรู้ราย

ได้ดอกเบีย้ อาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจ

กับการตรวจสอบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยว่ารับรู้ด้วย

มูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่

เหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุม

ภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ ่มบริษัทที่เ ก่ียวข้องกับการ

ปล่อยสินเชื่อ การรับช�าระเงิน การค�านวณการรับรู้

รายได้ดอกเบีย้ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท�าความ

เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม

การควบคุมภายใน ที่ออกแบบไว้เพื่อตอบสนองเรื่อง

มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ในงบการเงิน

ของกลุ่มบริษัท และข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาเงิน

ให้สินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือเพื่อตรวจสอบการบันทึก

รายการเงินให้สินเช่ือและการรับรู้รายได้ว่าเป็นไป

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา และสอดคล้องกับ

นโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ ่มบริษัท นอกจากนี้

ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี

รายได้ดอกเบ้ียที่ รับรู ้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 

และสุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เก่ียวข้องกับบัญชี

รายได้ดอกเบี้ยซึ่งถูกบันทึกผ่านสมุดรายวันทั่วไป

ข้อมูลอื่น	

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซ่ึงรวมถึงข้อมลู

ที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดง

อยูใ่นรายงานนัน้) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กับข้าพเจ้า

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง

ข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการ

ให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบ

งบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี



150

ความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับ

ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท

ตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามกีารแสดง

ข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

จะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการ

ก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนอ

งบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้

สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการ

ประเมนิความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนนิงาน

ต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด�าเนินงาน

ต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์

การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ 

ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุด

ด�าเนนิงานหรือไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งอกีต่อไปได้

ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่อง

ดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ

กลุ่มบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึง 

รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่านี้

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

 ระบุและประเมนิความเส่ียงทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ

และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็นผลมา 

จากการทจุริตจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู ้ร ่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ 

ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ

วัตถุประสงค ์ ในการแสดงความเห็นต ่อความมี

ประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที ่

ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ 

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องที ่

ผู้บริหารจัดท�า

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ

บัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร  

และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความ

ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย

ส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนิน

งานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต

ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด

เผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ หรือหากเห็นว่าการ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็

ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู ่กับ

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท

ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

 ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของ 

งบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 

อย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธรุกิจภายในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ

การก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติ

งานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่ 

เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลใน

เรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่

พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ

ในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่

เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผู้มีหน้า

ที่ ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของข้าพเจ้าและมาตรการ ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่

ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญ 

ที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ

ก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้

อธิบายเร่ืองเหล่านี้ ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ือง

ดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าว

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผล 

กระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้

เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน�าเสนอ

รายงานฉบับนี้

รัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4951

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	18	กุมภาพันธ์	2563
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

6

7

8

10

11

7

8

12

13

14

15

16

2562

 783,172,078 

 34,902,345,203 

 26,999,843 

 - 

 74,565,681 

 135,131,138 

 35,922,213,943 

 10,000,000 

 23,636,439,632 

 56,945,741 

 - 

 1,778,311,636 

 25,822,823 

 300,213,267 

 141,655,178 

 25,949,388,277 

 61,871,602,220 

2561

 880,164,186 

 28,604,947,002 

 - 

 - 

 57,299,882 

 134,095,947

29,676,507,017

 

9,000,000 

 17,943,369,779

-

 - 

 1,268,504,416

25,756,740 

97,806,686 

125,164,736 

19,469,602,357

49,146,109,374 

2562

 743,186,155 

 34,902,345,203 

 - 

 86,659,330 

 74,565,681 

 128,756,672 

 35,935,513,041 

 - 

 23,636,439,632 

 - 

 22,000,000 

 1,778,289,248 

 25,780,586 

 300,043,039 

 141,655,178 

 25,904,207,683 

 61,839,720,724 

2561

 856,980,103 

 28,604,947,002 

 - 

 2,828,500 

 57,299,882 

 133,610,327 

 29,655,665,814 

 - 

 17,943,369,779 

 - 

 2,000,000 

 1,268,497,216 

 25,756,740 

 97,784,884 

 125,164,736 

 19,462,573,355 

 49,118,239,169 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี 

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

   ช�าระภายในหนึ่งปี

ประมาณการหนี้สิน - ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว

   ของพนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

17

18

19

20

21

19

20

21

22

2562

 1,897,232,693 

 14,403,957 

 890,730,642 

 4,038,162,484 

 8,733,878,049 

 19,240,871 

 607,158,253 

 111,120,906 

 16,311,927,855 

 2,993,495,726 

 26,473,470,400 

 27,100,573 

 93,893,858 

 29,587,960,557  

45,899,888,412

2561

 4,775,275,159 

 22,876,933 

 659,323,441 

 2,849,397,713 

 3,397,033,411 

 19,987,323 

 578,281,267 

 43,030,002 

 12,345,205,249 

 4,845,332,907 

 19,592,514,914 

 25,162,400 

 38,825,687 

 24,501,835,908 

 36,847,041,157 

2562

 1,897,232,693 

 14,403,957 

 876,724,799 

 4,038,162,484 

 8,733,878,049 

 19,240,871 

 605,724,763 

 135,934,370 

 16,321,301,986 

 2,993,495,726 

 26,473,470,400 

 27,100,573 

 93,893,858 

 29,587,960,557 

 45,909,262,543 

2561

 4,775,275,159 

 22,876,933 

 651,077,752 

 2,849,397,713 

 3,397,033,411 

 19,987,323 

 577,900,374 

 54,020,559 

 12,347,569,224 

 4,845,332,907 

 19,592,514,914 

 25,162,400 

 38,716,677 

 24,501,726,898 

 36,849,296,122 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.........................................................................................

                กรรมการ 

หมายเหตุ

23

2562

 2,120,000,000 

 2,379,843,362 

 212,000,000 

 11,271,393,612 

 (11,523,166)

 15,971,713,808 

 61,871,602,220 

2561

 2,120,000,000 

 2,379,843,362 

 212,000,000 

 7,601,502,001 

 (14,277,146)

 12,299,068,217 

 49,146,109,374  

2562

 2,120,000,000 

 2,379,843,362 

 212,000,000 

 11,230,137,985 

 (11,523,166)

 15,930,458,181 

 61,839,720,724

2561

 2,120,000,000 

 2,379,843,362 

 212,000,000 

 7,571,376,831 

 (14,277,146)

 12,268,943,047 

 49,118,239,169

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

ก�าไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยง

     ในกระแสเงินสด

   ภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี	(ขาดทุน)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

9

15

27

2562

 11,879,693,590 

 723,213,883 

 85,022,030 

 12,687,929,503 

 5,314,188,001 

 - 

 554,212,960 

 5,868,400,961 

 6,819,528,542 

 (1,526,553,219)

 5,292,975,323 

 (1,055,506,690)

 4,237,468,633 

 3,442,475 

 (688,495)

 2,753,980 

 (20,471,278)

 4,094,256 

 (16,377,022)

 (13,623,042)

 4,223,845,591 

 2.00 

2561

 9,544,311,229 

 796,382,947 

 75,766,918 

 10,416,461,094 

 4,100,463,184 

 2,787,325 

 586,210,766 

 4,689,461,275 

 5,726,999,819 

 (1,100,268,465)

 4,626,731,354 

 (913,345,887)

 3,713,385,467 

 19,541,863 

 (3,908,372)

 15,633,491 

 10,416,336 

 (2,083,267)

 8,333,069 

 23,966,560 

 3,737,352,027 

 1.75 

2562

 11,874,460,185 

 678,880,991 

 118,140,270 

 12,671,481,446 

 5,312,395,145 

 - 

 553,361,820 

 5,865,756,965 

 6,805,724,481 

 (1,526,553,219)

 5,279,171,262 

 (1,052,745,878)

 4,226,425,384 

 3,442,475 

 (688,495)

 2,753,980 

 (20,580,288)

 4,116,058 

 (16,464,230)

 (13,710,250)

 4,212,715,134 

 1.99 

2561

 9,544,311,229 

 758,502,297 

 102,497,326 

 10,405,310,852 

 4,096,897,766 

 2,787,325 

 586,210,766 

 4,685,895,857 

 5,719,414,995 

 (1,100,268,465)

 4,619,146,530 

 (911,828,877)

 3,707,317,653 

 19,541,863 

 (3,908,372)

 15,633,491 

 10,416,336 

 (2,083,267)

 8,333,069 

 23,966,560 

 3,731,284,213 

 1.75 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  

   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

   ก�าไรจากการขายลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

   ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

   ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม

     ของตราสารอนุพันธ์

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

   รายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ

   รายได้ดอกเบี้ยอื่น

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ขาดทุนจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

   ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

   ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้อื่น

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   ผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

   เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื่อ

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

 5,292,975,323 

 275,738,096 

 554,212,960 

 (4,000,000)

 (33,781,199)

 5,601,521 

 34,652,693 

 (5,030,501)

 (21,968) 

(11,879,693,590)

 (8,063,806)

 1,526,553,219 

 (4,240,857,252)

 

(12,408,812,468)

 (83,574,972)

 - 

 (17,265,799)

 2,968,406 

 (16,490,442)

 144,556,635 

 68,090,904 

 (55,800)

(16,551,440,788)

 11,785,295,840 

 (1,225,630,524)

 (5,991,775,472)

2561

 4,626,731,354 

 217,965,753 

 586,210,766 

 (5,900,000)

 (19,418,864)

 3,345,767 

 7,972,664 

 (21,202,763)

 - 

 (9,544,311,229)

 (6,191,012)

 1,100,268,465 

 (3,054,529,099)

 

(12,586,147,648)

 - 

 - 

 (17,592,516)

 (2,198,569)

 (12,571,516)

 105,359,153 

 15,368,906 

 (200,600) 

(15,552,511,889)

 9,473,125,392 

 (763,408,375)

 (6,842,794,872)

2562

 5,279,171,262 

 275,719,372 

 553,361,820 

 (4,000,000)

 (33,781,199)

 5,601,521 

 34,652,693 

 (5,030,501)

 (21,968)

 (11,874,460,185)

 (7,824,894)

 1,526,553,219 

 (4,250,058,860)

 (12,408,812,468)

 - 

 (83,830,830)

 (17,265,799)

 8,853,654 

 (16,490,442)

 138,796,480 

 81,913,812 

 (55,800)

 (16,546,950,253)

 11,781,048,872 

 (1,223,752,080)

 (5,989,653,461)

2561

 4,619,146,530 

 217,952,259 

 586,210,766 

 (5,900,000)

 (19,418,864)

 3,345,767 

 7,961,274 

 (21,202,763)

 - 

 (9,544,311,229)

 (5,991,804)

 1,100,268,465 

 (3,061,939,599)

 

(12,586,147,648)

 - 

 112,592 

 (17,592,516)

 (2,123,446)

 (12,571,516)

 104,750,481 

 15,643,357 

 (200,600)

 (15,560,068,895)

 9,472,932,322 

 (762,976,322)

 (6,850,112,895)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหุ้นกู้

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายเงินปันผล

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด

   เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

 (1,000,000)

 (786,817,702)

 3,399,157 

 (6,219,122)

 - 

 (790,637,667)

 (2,920,229,020)

 - 

 2,250,000,000 

 (2,916,666,667)

 12,271,000,000 

 1,191,722 

 (1,448,675,004)

 (551,200,000)

 6,685,421,031 

 (96,992,108)

 880,164,186 

 783,172,078 

 7,127,568 

2561

 (1,000,000)

 (470,880,326)

 5,062,412 

 (5,095,982)

 - 

 (471,913,896)

 (1,910,128,440)

 (102,115,600)

 4,850,000,667 

 (3,083,334,000)

 8,610,000,000 

 2,790,985 

 (944,455,268)

 (381,600,000)

 7,041,158,344 

 (273,550,424)

 1,153,714,610 

 880,164,186 

 5,552,314 

2562

 - 

 (786,791,244)

 3,399,157 

 (6,169,431)

 (20,000,000)

 (809,561,518)

 (2,920,229,020)

 - 

 2,250,000,000 

 (2,916,666,667)

 12,271,000,000 

 1,191,722 

 (1,448,675,004)

 (551,200,000)

 6,685,421,031 

 (113,793,948)

 856,980,103 

 743,186,155 

 

 7,127,568 

2561

 - 

 (470,880,326)

 5,062,412 

 (5,095,982)

 - 

 (470,913,896)

 (1,910,128,440)

 (102,115,600)

 4,850,000,667 

 (3,083,334,000)

 8,610,000,000 

 2,790,985 

 (944,455,268)

 (381,600,000)

 7,041,158,344 

 (279,868,447)

 1,136,848,550 

 856,980,103 

 5,552,314 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 (หน่วย: บาท)
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บริษัท	เมืองไทย	แคปปิตอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

1.	ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน

ประเทศไทย โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดที่ดิน สินเช่ืออาคารชุด 

สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ ที่อยู่ตามที่ 

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสาขาและศูนย์บริการรวม 4,107 สาขา

2.	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

   ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง                     

อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ 

รถจักรยานยนต์

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ากัด

นายหน้าประกันวินาศภัย ไทย

ไทย

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

2562

100

100

ร้อยละ

2561

100

-

ร้อยละ

จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น
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   ข) บริษัทฯ จะถือว่ามกีารควบคมุกิจการทีเ่ข้าไปลงทนุหรือถือเป็นบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมสิีทธไิด้รับหรือ 

มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

   ค)  บริษัทฯน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�านาจใน

การควบคุมบริษัทย่อยนั้น

   ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

   จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุม่บริษัท รายการค้าระหว่างกันทีม่สีาระส�าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว

2.3	งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3.	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ�านวนหลายฉบบั ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพ่ือให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน 

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ 

สามารถสรุปได้ดังนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี  

ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

เรื่อง รายได้

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน 

เกี่ยวกับบริการโฆษณา

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง 

อสังหาริมทรัพย์

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่

เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ

มีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจ

และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2	มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มใน

หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 9

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

ฉบับที่ 19

การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงิน

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า

เคร่ืองมอืทางการเงินด้วยมลูค่ายุตธิรรมหรือราคาทนุตดัจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ

ค�านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และ

หลักการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเสีย่ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน

การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
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ฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทเช่ือว่ามาตรฐานฉบับนี้ 

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษัท      

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	

สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ

การตคีวามมาตรฐานบญัชีทีเ่ก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบันี้

ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูของสัญญาเช่า 

และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับ

สัญญาเช่าทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 

12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

การบัญชีส�าหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

สาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ ให้

เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่น

เดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ ่มบริษัทอยู ่ระหว่างการ

ประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน�า

มาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

4.	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

4.1	การรับรู้รายได้

   ก) รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้

บริการสินเชื่อ

   กลุม่บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีม

ในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑ์คงค้างตามวิธี

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริง (Effective interest method) 

ตลอดระยะเวลาของสัญญา

   กลุ ่มบริษัทหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและค่า

ธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑ์คงค้าง

ส�าหรับเงินให้สินเช่ือที่ผิดนัดช�าระค่างวดเกินก�าหนด

สามงวดนบัจากวันครบก�าหนดช�าระ การบนัทกึรายได้

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการรับหลัง

จากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสด

   ข) รายได้ค่านายหน้าประกันภัย รายได้ค่านาย

หน้าประกันภัยรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ ให้บริการแล้ว

   ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ รายได้ค่า

ธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ ให้บริการ

แล้ว และรายได้จากการตดิตามทวงถามรับรู้เป็นรายได้

ตามจ�านวนที่ได้รับจริง

4.2	การรับรู้ค่าใช้จ่าย	-	ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด

และเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก�าหนดจ่ายคนืภายในระยะเวลาไม่เกิน 

3 เดอืน นบัจากวันที่ได้มาและไม่มข้ีอจ�ากัดในการเบกิใช้

4.4		เงนิให้สินเชือ่แก่ลกูหน้ี	/	ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซือ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้ คอืเงนิให้กู้ยมืแบบมรีะยะเวลา 

แสดงยอดเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับของเงิน

ให้สินเช่ือ ส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเช่ือที่ยัง

ไม่รับรู้รายได้ (ถ้ามี) แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้

สินเชื่อ

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงมูลค่าตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ดอกเบี้ยจาก

สัญญาเช่าซื้อรอตัดบัญชี

4.5	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหน้ีเงิน

ให้สินเช่ือและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือตามผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดย

พิจารณาจากสถานะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้าง ค่าเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญค�านวณจากยอดหนี้คงค้างสุทธิโดย 

ไม่หักหลักประกัน ยกเว้น ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประเภท

ทะเบยีนรถยนต์และรถเกษตร และลกูหนีเ้งนิให้สินเช่ือ

ที่จดจ�านองที่ดินและอาคารชุดเป็นหลักประกัน ที่ค้าง

ช�าระไม่เกิน 90 วัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค�านวณ

จากยอดหนี้คงค้างสุทธิหลังหักหลักประกัน โดยอัตรา

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นดังนี้
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นอกจากนี้ บริษัทฯได้พิจารณากันส�ารองเพิ่มเติมส�าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ โดยค�านึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เพิ่มเติมด้วย   

             

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญรับรู้ ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตัด

จ�าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อกลุ่มบริษัทได้ติดตามทวงถามให้ช�าระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการ

ติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับช�าระหนี้ 

4.6	ทรัพย์สินรอการขาย	

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าก�าไร (ขาดทุน) 

จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เมื่อจ�าหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.7	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

4.8	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ลูกหนี้ปกติและค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน

ลูกหนี้ค้างช�าระ 31 - 90 วัน

ลูกหนี้ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

ลูกหนี้โอนกฎหมาย

อาคาร

ส่วนปรับปรุงอาคาร

เครื่องตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

20 ปี

20 ปี

5 ปี และ 10 ปี

5 ปี และ 7 ปี

1

2

100

100

(ร้อยละ)
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่าง

ก่อสร้าง

กลุม่บริษัทตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจาก 

บัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทนุจากการ

จ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ตาม

ราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

กลุ ่มบริษัทตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอาย ุ

การให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อม ี

ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัท 

จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด

จ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็น

อย่างน้อย ค่าตดัจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัด

มีอายุการให้ประโยชน์เท่ากับ 5 ปี และ 10 ปี

4.10	การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�าการ

ประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ หากมี

ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับ

รู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ

คืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน (ถ้ามี) 

4.11	ผลประโยชน์ของพนักงาน

   ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น

   กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ

   ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

(โครงการสมทบเงิน)

   บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย

สะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 

สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

   ค)  ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (โครงการผล

ประโยชน์)

   กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้

แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน

   กลุ ่มบริษัทค�านวณหนี้ สินตามโครงการผล

ประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 

Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ท�าการ

ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

   ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลักคณติศาสตร์ประกันภยัส�าหรับโครงการผลประโยชน์ 

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.12	ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุม่บริษัทบนัทกึภาษีเงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่า
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จะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมาย

ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผล

แตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

และหนีส้นิ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี

ของสินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษี

ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส�าหรับผลแตกต่าง

ช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่

ใช้หักภาษีนั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

และจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุม่บริษัทจะบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรง

ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13	รายการธุรกิจกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง 

บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูก

กลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมาย

รวมถึงบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระส�าคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการ

หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอ�านาจในการวางแผน

และควบคุมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.14	สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้ โอนให้กับกลุ่มบริษัทในฐานะ             

ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิน

จะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

สัญญาเช่าทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสัญญาเช่าด�าเนนิ

งานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.15	ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อ

ภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิด

ขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่ม

บริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้ง

ภาระผกูพันนัน้ และกลุม่บริษัทสามารถประมาณมลูค่า

ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16	ตราสารอนุพันธ์และการบญัชป้ีองกันความเส่ียง

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นก�าไรหรือขาดทุนใน            

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมค�านวณ

โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน



รายงานประจ�าปี 2562

167

สัญญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้	-	การบญัชป้ีองกัน

ความเสี่ยง

บริษัทฯได้เข้าท�ารายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการ

เงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือบริหารความเสี่ยงที่

เกี่ยวเนื่องกับหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบันทึก

ตราสารอนุพันธ์ส�าหรับการป้องกันความเส่ียงใน

กระแสเงินสดโดยใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

ณ วันที่เริ่มท�าการป้องกันความเสี่ยง บริษัทฯ มีการ

ก�าหนดและจัดท�าเอกสารซ่ึงระบุถึงความสัมพันธ์ของ 

ตราสารป้องกันความเส่ียงและรายการที่มีการป้องกัน

ความเสีย่ง รวมถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียง

ของกิจการและกลยุทธ์ ในการป้องกันความเส่ียง 

บริษัทฯยังได้จัดท�าเอกสารการประเมินประสิทธิผล

ของตราสารที่ ใช ้ ในการป ้องกันความเส่ียงว ่ามี

ประสิทธิผลสูงในการหักกลบกับการเปลี่ยนแปลงใน

กระแส เงินสดที่เกิดจากรายการที่มีการป้องกันความ

เสี่ยงหรือไม่ โดยท�าการประเมินประสิทธิผล ณ วันที่

เริ่มท�า การป้องกันความเสี่ยงและท�าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในกระแส 

เงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ผลก�าไรหรือ

ขาดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกัน

ความเส่ียงจะรับรู ้ ในก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทนุเบด็เสร็จ เมือ่รายการทีม่กีารป้องกันความเส่ียง

มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุน จ�านวนสะสมที่รับรู้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกโอนไปรับรู้ ในงบก�าไรขาดทุน

ในงวดเดียวกัน

 

เมื่อตราสารป้องกันความเส่ียงหมดอายุหรือไม่เข้า

เงือ่นไขของการใช้การบญัชีป้องกันความเส่ียงอกีต่อไป 

ก�าไรหรือขาดทุนสะสมที่ได้เคยรับรู้ โดยตรงไปยังส่วน

ของผู ้ถือหุ้นจะรับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.17	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจาก

การขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอน

หนีสิ้นให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กิดข้ึน

ในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 

ณ วันทีวั่ดมลูค่า กลุม่บริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาด

ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหนี้สิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่

เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน

กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมิน

มลูค่าทีเ่หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือ

หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามา

ใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

   ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของ

สินทรัพย ์หรือหนี้สินอย ่างเดียวกันในตลาดที่มี

สภาพคล่อง

   ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของ

สินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางอ้อม

   ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น 

ข้อมลูเก่ียวกับกระแสเงนิในอนาคตทีกิ่จการประมาณข้ึน 

ทกุวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุม่บริษัทจะประเมนิ

ความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของ

มูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ 

วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ้นประจ�า

5.	การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชท่ีีส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่ง

ผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
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ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการไว้ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

5.1	ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ

และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงิน

ให้สินเช่ือและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ ฝ่ายบริหาร

จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง

และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น โดยยึดหลัก

ความระมัดระวังเป็นส�าคัญ เป็นต้น

5.2	ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอ

การขาย ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนจากทรัพย์สิน

รอการขายแต่ละรายการ โดยค�านึงถึงการวิเคราะห์

มูลค่าของทรัพย์สินที่คาดว่าจะขายได้ การประมาณ

การจากข้อมูลสถิติจากการขายในอดีต และสภาวะ

เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

5.3	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ

อาคารและอปุกรณ์ และจะทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่า

ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้อง

กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง

เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.4	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณ

การว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง

จ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา

5.5	ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

ตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร ์

ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ

ประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน

จ�านวนพนักงาน เป็นต้น

5.6	คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าจะ

ไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ได้บันทึกประมาณการ

หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.7	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการ

เงินที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา

ได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ

ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมิน

มลูค่า ซ่ึงตวัแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทยีบ

เคยีงกับตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด โดยค�านงึถึงความเส่ียง

ทางด้านเครดติ สภาพคล่อง ข้อมลูความสัมพันธ์ และ

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีเ่ก่ียวข้อง

กับตัวแปรที่ ใช้ ในการค�านวณอาจมีผลกระทบต่อ

มูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยล�าดับช้ันของมูลค่า

ยุติธรรม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี (2561 :  

ร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี)

7.	ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

6.			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

(หน่วย: พันบาท)

เงินสด 

เงินฝากธนาคาร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(2)

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ - สุทธิ

35,556,297

903,681

36,459,978

(1,557,633)

34,902,345

23,792,921

-

23,792,921

(156,481)

23,636,440

59,349,218

903,681

60,252,899

(1,714,114)

58,538,785

73,946

709,226

783,172

57,693

822,471

880,164

73,930

669,256

743,186

57,683

799,297

856,980

2562

เกินกว่า	1	ปีภายใน	1	ปี
(1)

2562 2561

รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

งบการเงินรวม

(1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

(2) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีรวมส�ารองส่วนเพ่ิมเผือ่หน้ีทีอ่าจเรียกเก็บไม่ได้
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เมือ่วันที ่31 มกราคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขในการประกอบธุรกิจ 

สินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก�ากับส�าหรับผูป้ระกอบธรุกิจสนิเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การก�ากับทีม่ใิช่สถาบนัการเงิน โดยขยาย

ขอบเขตการก�ากับให้ครอบคลมุถึงสนิเช่ือทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกัน ซ่ึงมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ

ดอกเบ้ียค้างรับ

รวม

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
(2)

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ - สุทธิ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน

ค้างช�าระ 31 - 90 วัน

ค้างช�าระ 91 - 180 วัน

ค้างช�าระ 181 - 365 วัน

ค้างช�าระเกินกว่า 365 วัน

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย

รวม 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ส่วนเพิ่มเผื่อหนี้ที่อาจ 

   เรียกเก็บไม่ได้

รวม

45,496,048

9,357,082

4,778,270

235,775

229,555

31,883

124,286

60,252,899

37,184,870

7,018,957

3,303,823

208,746

232,546

32,378

66,153

48,047,473

32,180,592

6,334,040

3,105,673

235,775

229,555

31,883

124,286

42,241,804

321,806

63,340

62,113

235,775

229,555

31,883

124,286

1,068,758

 

645,356

 

1,714,114

29,276,968

5,047,382

2,044,240

208,746

232,546

32,378

66,153

36,908,413

1

1

2

100

100

100

100

292,769

50,474

40,885

208,746

232,546

32,378

66,153

923,951

 

575,205

 

1,499,156

29,174,015

802,445

29,976,460

(1,371,513)

28,604,947

18,071,013

-

18,071,013

(127,643)

17,943,370

47,245,028

802,445

48,047,473

(1,499,156)

46,548,317

เกินกว่า	1	ปีภายใน	1	ปี
(1)

รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

(1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

(2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีรวมส�ารองส่วนเพิ่มเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้

(1) เฉพาะลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหนี้ท่ีจดจ�านองที่ดินและอาคารชุดเป็นประกันที่ค้างช�าระไม่เกิน 90 

วัน ยอดหนี้คงค้างแสดงหลังหักมูลค่าหลักประกัน

(หน่วย: พันบาท)

ยอดหนี้คงค้างหลังหัก												

มูลค่าหลักประกัน
 (1)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 25622561 2561

ยอดหนี้คงค้าง

อายุหนี้ค้างช�าระ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละ											

ของค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ
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(หน่วย: พันบาท)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

หัก: ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือรอตัดบัญชี

รวม

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระไม่เกิน 30 วัน

ค้างช�าระ 31 - 90 วัน

ค้างช�าระ 91 - 180 วัน

ค้างช�าระ 181 - 365 วัน

ค้างช�าระเกินกว่า 365 วัน

รวม 

45,312

(18,038)

27,274

(274)

27,000

82,924

1,556

317

-

-

-

84,797

76,130

(18,607)

57,523

(577)

56,946

1

1

2

100

100

100

121,442

(36,645)

84,797

(851)

83,946

829

16

6

-

-

-

851

เกินกว่า	1	ปี

อัตราร้อยละ																

ของค่าเผื่อ																			

หน้ีสงสัยจะสูญ

ภายใน	1	ปี

ยอดลูกหน้ีหลัง

หักดอกเบ้ียรับ															

รอตัดบัญชี

รวม

ค่าเผื่อ																										

หน้ีสงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2562

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

อายุหนี้ค้างช�าระ

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้จ�านวน 737 ล้านบาท (2561:  

695 ล้านบาท)

7.4 ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีส�าหรับธุรกิจสินเช่ือ

เพ่ือการอปุโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญูเตม็จ�านวนโดยไม่หักหลกัประกัน

และหยุดรับรู้รายได้ส�าหรับลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 งวด และบันทึกส�ารองทั่วไปส�าหรับลูกหนี้ที่ไม่ค้างช�าระ

หรือค้างช�าระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือให้ ใช้แนวทางอันที่บริษัทฯเห็นว่าเหมาะสมกว่า ซึ่งบริษัทฯได้ประมาณค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการช�าระหนี้ ประสบการณ์ข้อมูลความเสียหายที่

เกิดขึ้นจริงในอดีต และเชื่อมั่นว่าอัตราที่ใช้ ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

8.		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ประกอบด้วย

8.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
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9.		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นปี

บวก : หน้ีสงสัยจะสูญต้ังเพ่ิมในระหว่างปี

หัก : หน้ีสูญตัดบัญชีในระหว่างปี

  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย

ยอดปลายปี

ยอดต้นปี

บวก :  หน้ีสงสัยจะสูญต้ังเพ่ิมในระหว่างปี

หัก :  หน้ีสูญตัดบัญชีในระหว่างปี

       ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย

ยอดปลายปี

1,499,156

554,213

(1,289)

(337,115)

1,714,965

1,499,156

553,362

(1,289)

(337,115)

1,714,114

1,170,983

586,211

(12,066)

(245,972)

1,499,156

1,170,983

586,211

(12,066)

(245,972)

1,499,156

2561

2561

2562

2562

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	

10.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ทรัพย์สินรอการขาย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า/ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

36,889

26,010

77,332

140,231

(5,100)

135,131

64,328

13,261

65,607

143,196

(9,100)

134,096

36,889

26,010

70,958

133,857

(5,100)

128,757

64,328

13,261

65,121

142,710

(9,100)

133,610

25622562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย: พันบาท)

11.	เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้เป็นเงินฝากประจ�าของบริษัทย่อยที่ได้น�าไปค�้าประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 

เพื่อขอให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันให้แก่บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด และเป็นเงินกองทุน

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

12.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ 

จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีราคาทุน 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัทย่อยดังกล่าว 

และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทฯลงทุนในบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ 

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ โดยมรีาคาทนุ 20 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนของบริษัทย่อยดงักล่าว

13.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน

1 มกราคม 2561

ซ้ือเพ่ิม

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2561

ซ้ือเพ่ิม

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

   ส่วนท่ีจ�าหน่าย/

   ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2561 -

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ 

   ส่วนท่ีจ�าหน่าย/

   ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2562 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 

   2561

   2562

257,248

-

-

257,248

12

-

257,260

-

-

-

- 

- 

 

 

- 

-

257,248

257,260

8,436

-

-

8,436

2,788

-

11,224

1,313

422

-

1,735 

551 

 

 

- 

2,286

6,701

8,938

166,106

105,203

(2,208)

269,101

85,310

(2,189)

352,222

10,493

11,099

(271)

21,321 

15,311

 

 

(318) 

36,314

247,780

315,908

806,403

305,339

(17,842)

1,093,900

310,157

(23,318)

1,380,739

276,362

178,129

(11,526)

442,965 

227,560

 

 

(16,563) 

653,962

650,935

726,777

126,124

29,387

(8,677)

146,834

32,004

(5,893)

172,945

61,753

23,062

(8,521)

76,294 

26,163

 

 

(5,523) 

96,934

70,540

76,011

7,654

27,646

-

35,300

358,118

-

393,418

-

-

-

- 

- 

 

- 

-

35,300

393,418

1,371,971

467,575

(28,727)

1,810,819

788,389

(31,400)

2,567,808

349,921

212,712

(20,318)

542,315

269,585 

 

(22,404) 

789,496

1,268,504

1,778,312

212,712

269,585

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร

เครื่องตกแต่งติด

ต้ังอุปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน 

76 ล้านบาท และมีส่วนปรับปรุงอาคาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส�านักงานและยานพาหนะจ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา

หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมจ�านวน 135 ล้านบาท (2561: 70 ล้านบาท 

และ 101 ล้านบาท ตามล�าดับ)

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

1 มกราคม 2561

ซ้ือเพ่ิม

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2561

ซ้ือเพ่ิม

จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2561

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ  

   ส่วนท่ีจ�าหน่าย/

   ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ  

   ส่วนท่ีจ�าหน่าย/

   ตัดจ�าหน่าย

31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

   2561

   2562

257,248

-

-

257,248

12

-

257,260

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

257,248

257,260

8,436

-

-

8,436

2,788

-

11,224

1,313

422

 

 

-

1,735

551

 

 

-

2,286

6,701

8,938

166,106

105,202

(2,208)

269,100

85,310

(2,189)

352,221

10,493

11,099

 

 

(271)

21,321

15,311

 

 

(318)

36,314

247,779

315,907

806,318

305,339

(17,842)

1,093,815

310,130

(23,318)

1,380,627

276,298

178,114

 

 

(11,526)

442,886

227,549

 

 

(16,563)

653,872

650,929

726,755

126,124

29,387

(8,677)

146,834

32,004

(5,893)

172,945

61,753

23,062

 

 

(8,521)

76,294

26,163

 

 

(5,523)

96,934

70,540

76,011

7,654

27,646

-

35,300

358,118

-

393,418

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

35,300

393,418

1,371,886

467,574

(28,727)

1,810,733

788,362

(31,400)

2,567,695

349,857

212,697

 

 

(20,318)

542,236

269,574

 

 

(22,404)

789,406

1,268,497

1,778,289

212,697

269,574

ส่วน

ปรับปรุง

อาคาร ยานพาหนะ

งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

เครื่องตกแต่งติด

ต้ังอุปกรณ์และ

คอมพิวเตอร์
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32,293

5,096

37,389

6,219

43,608

6,377

5,255

11,632

6,153

17,785

 

25,757

25,823

0 - 10 ปี

 

5,255

6,153

14.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท) 

ราคาทุน

1 มกราคม 2561

ซื้อเพิ่ม

31 ธันวาคม 2561

ซื้อเพิ่ม

31 ธันวาคม 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

1 มกราคม 2561

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

31 ธันวาคม 2561

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

31 ธันวาคม 2562

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

อายุการใช้งานคงเหลือ (ปี)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี

2561

2562

32,293

5,096

37,389

6,170

43,559

6,377

5,255

11,632

6,146

17,778

 

25,757

25,781

0 - 10 ปี

 

5,255

6,146

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

15.	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15.1	 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบ

ด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

   ประมาณการหนี้สิน-ส�ารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงาน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

อื่น ๆ

342,993

1,020

 

18,778

2,881

6,375

299,831

1,820

 

7,766

4,575

453

342,823

1,020

 

18,778

2,881

6,375

299,831

1,820

 

7,744

4,575

453

25622562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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15.2	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ผลต่างของรายได้ที่รับรู้ทางบัญชีและ 

   ทางภาษี

อื่น ๆ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 

การตัดบัญชี-สุทธิ

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้

   นิติบุคคลของปีก่อน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ 

   เกิดผลแตกต่างช่ัวคราวและการ 

   กลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

1,254,860

(353)

 

 

 

(199,000)

1,055,507

1,004,398

99 

 

 

(91,151) 

913,346

1,251,929

(353)

 

(198,830)

1,052,746

1,002,878

99

 

(91,148)

911,829

372,047

47,008

 

24,826

71,834

300,213

314,445

202,555

 

14,083

216,638

97,807

371,877

47,008

 

24,826

71,834

300,043

314,423

202,555

 

14,083

216,638

97,785

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ 

  เกี่ยวข้องกับก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น 

  จริงจากการป้องกันความเสี่ยง 

  ในกระแสเงินสด

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ 

   เกี่ยวข้องกับ (ก�าไร) ขาดทุน 

   จากการประมาณการตามหลัก 

   คณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่แสดงอยู่ใน 

   งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้ 

   นิติบุคคล 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้  

   นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

   นิติบุคคลของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายและ  

   รายได้ที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือ 

   รายได้ทางภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบ 

   ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

5,292,975

20%

1,058,595

 

(353)

 

(16,555)

 

13,820

1,055,507

 

4,626,731

20%

925,347

 

99

 

(17,923)

 

5,823

913,346

 

5,279,171

20%

1,055,834

(353)

(16,555)

13,820

1,052,746

 

4,619,147

20%

923,830

99

(17,923)

5,823

911,829

(688)

 

 

 

4,094

 

 

 

3,406

(3,908)

(2,083)

 

 

 

(5,991)

(3,908)

(2,083)

 

 

 

(5,991)

(688)

4,116

 

 

 

3,428

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่  

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)
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17.	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินจากสถาบัน

การเงินในประเทศดังนี้

16.	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ก) ต๋ัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 2,000 ล้านบาท  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกำาหนดชำาระ 

   คืนเงินต้นท้ังจำานวนตามวันท่ีระบุในต๋ัวแต่ละฉบับ 

   และกำาหนดชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

ข) ต๋ัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 2,000 ล้านบาท  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกำาหนดชำาระ 

   คืนเงินต้นท้ังจำานวนตามวันท่ีระบุในต๋ัวแต่ละฉบับ 

   และกำาหนดชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

ค) ต๋ัวสัญญาใช้เงินวงเงิน 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบ้ีย 

   ในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น 

   ท้ังจำานวนตามวันท่ีระบุในต๋ัวแต่ละฉบับและกำาหนด 

   ชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

ง) ต๋ัวแลกเงินมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นท้ังจำานวน 

   ตามวันท่ีระบุในต๋ัวแต่ละฉบับ 

รวม

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เงินประกันการเช่าอาคาร

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวม

-

 

 

 

650,000

 

 

 

300,000

 

 

 

 

947,233

1,897,233

-

1,897,233

123,498

18,157

141,655

500,000 

 

 

 

1,320,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2,955,444 

4,775,444 

(169)

4,775,275

104,532

20,632

125,164

2561

2561

2562

2562

วงเงิน	/	เงื่อนไขการชำาระคืน	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

เงินกู้ยืม ก) ถึง ค) เป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน และบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำาหนด 

เช่น การดำารงอัตราส่วนลูกหนี้ท่ีมียอดค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี้เงินกู้ยืม การดำารงอัตราส่วนของลูกหนี้ด้อย

คณุภาพ (ค้างชำาระเกิน 3 เดอืน) ต่อลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือทัง้หมด การดำารงอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

และการดำารงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำาระดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงการดำารงอัตราส่วนการถือหุ้นของ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินที่ยังมิได้

เบิกใช้คงเหลือจำานวน 7,170 ล้านบาท (2561: 6,300 ล้านบาท)
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18.	เจ้าหนี้อื่น

วงเงินกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเงิน 

   ต้นภายในเดือนมิถุนายน 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ THBFIX 

   บวกร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเงิน 

   ต้นทุก 3 เดือน เท่า ๆ กัน ภายในเดือนกรกฎาคม  

   2562 และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย 

   ในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 2,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น 

   ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กัน ภายในเดือนพฤศจิกายน  

   2564 และในเดือนธันวาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ีย

   ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ THBFIX  

   บวกร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น 

   ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และชำาระดอกเบี้ยทุก 

   สิ้นเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

1

2

3

 

 

4

ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เจ้าหนี้อื่น

รวมเจ้าหนี้อื่น

-

 

-

 

 

 

1,000,000

 

 

-

1,000,000

 

 

 

187,500

 

 

 

1,500,000

 

 

 

 

500,000

25612562วงเงิน	/	เงื่อนไขการชำาระคืน	เงินกู้

งบการเงินรวมและ																																

งบการเงินเฉพาะกิจการ	

19.	เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำานวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ในประเทศ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

430,268

66,862

4,045

340,390

49,166

890,731

314,036

59,229

6,694

255,093

24,271

659,323

430,268

66,862

3,865

340,390

35,340

876,725

314,033

59,229

6,514

255,093

16,209

651,078

25622562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นในเดือนมีนาคม 2563 

   และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียใน 

   อัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 750 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นในเดือนมีนาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระ 

   คืนเงินต้นในเดือนเมษายน 2563 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นทุก 3 เดือน เท่าๆกัน ภายในเดือนมิถุนายน  

   2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ีย 

   ในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

วงเงินกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นทุก 3 เดือน เท่าๆกัน ภายในเดือนมิถุนายน    

   2563 และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย 

   ในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน  

   เงินต้นในเดือนมีนาคม 2563 และชำาระ 

   ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

   คงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 600 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระ 

   คืนเงินต้นในเดือนตุลาคม 2564  และชำาระ 

   ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

   คงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นในเดือนมิถุนายน 2564 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 

   คงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 500 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน  

   เงินต้นทุก 3 เดือน เท่าๆกัน ภายในเดือน 

   กรกฎาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตรา ร้อยละคงท่ีต่อปี 

5

6

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

500,000

 

 

 

750,000

 

 

500,000 

 

 

250,000

 

 

 

250,000

 

 

 

1,000,000

 

 

 

600,000

 

 

 

500,000

 

 

 

437,500

500,000

 

 

 

750,000

 

 

500,000

 

 

416,667

 

 

 

750,000

 

 

 

1,000,000

 

 

 

600,000

 

 

 

-

 

 

 

-

25612562วงเงิน	/	เงื่อนไขการชำาระคืน	เงินกู้

งบการเงินรวมและ																																

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
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14 

 

 

15

1,000,000

 

 

250,000

 

 

 

7,037,500

(5,842)

7,031,658

(4,038,162)

2,993,496

-

 

 

-

 

 

 

7,704,167

(9,436)

7,694,731

(2,849,398)

4,845,333

25612562วงเงิน	/	เงื่อนไขการชำาระคืน	เงินกู้

งบการเงินรวมและ																																

งบการเงินเฉพาะกิจการ	

วงเงินกู้จำานวน 1,000 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น 

   ในเดือนมีนาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

วงเงินกู้จำานวน 250 ล้านบาท มีกำาหนดชำาระคืน 

   เงินต้นทุก 3 เดือน เท่าๆกัน ภายในเดือนธันวาคม  

   2564 และชำาระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอัตรา

   ร้อยละคงท่ีต่อปี 

รวม 

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี

เงินกู้ยืมระยะยาว

หัก: ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ  

   ภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมตาม 1) ถึง 9), 11) ถึง 13) และ 15) บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่

ระบุในสัญญา เช่น การดำารงอัตราส่วนลูกหนี้ที่มียอดค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี้เงินกู้ยืม การดำารงอัตราส่วน

ของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (ค้างชำาระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมด การดำารงอัตราส่วนหนี้สินรวม

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการดำารงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำาระดอกเบี้ยเป็นต้น รวมถึงการดำารง

อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละฉบับ  

เงินกู้ยืมตาม 10) และ 14) บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขของสัญญาในการดำารงอัตราส่วนหนี้สิน

รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการดำารงอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมตามสัญญาที่ยังมิได้เบิกใช้คงเหลือจำานวน 1,500 

ล้านบาท (2561: 1,000 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมตาม 3)  

กับธนาคารผู้ ให้กู้ยืมเงิน โดยเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบ้ียคงที่ตลอดระยะเวลาของ 

สัญญาเงินกู้ยืม ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจะทยอยครบกำาหนดจำานวน 500 ล้านบาทในเดือน

พฤศจิกายน 2564 และจำานวน 1,500 ล้านบาทในเดือนธันวาคม 2564 ตามลำาดับ เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่าย

ชำาระคืนเงินกู้ยืม
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

20.	หุ้นกู้ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จำานวนดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและ               

ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

บวก: กู้เพิ่มในระหว่างปี

หัก: จ่ายคืนเงินกู้ ในระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7,704,167

2,250,000

(2,916,667)

7,037,500

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 9 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน กุมภาพันธ์ 2562 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน เมษายน 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 16 วัน ครบ 

   กำาหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กรกฎาคม 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน  

   18 วัน ครบกำาหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2562  

   และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียใน 

   อัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี
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(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้วงเงิน 310 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2562 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กันยายน 2562 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 469 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน   

   พฤศจิกายน 2562 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 2,600 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กุมภาพันธ์ 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,320 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน พฤศจิกายน 2562 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,930 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 110 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กรกฎาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   สิงหาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 100 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   สิงหาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้วงเงิน 1,947.2 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   สิงหาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้วงเงิน 1,295.8 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   สิงหาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้วงเงิน 1,250 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 18 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน ตุลาคม 2563 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี
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(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กุมภาพันธ์ 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กุมภาพันธ์ 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,833 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 เดือน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน พฤษภาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,564 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   กรกฎาคม 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,697.5 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   พฤศจิกายน 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,515.5 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   พฤศจิกายน 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,650.3 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน กุมภาพันธ์ 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 2,349.7 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน 11วัน ครบ 

   กำาหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 2 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน กุมภาพันธ์ 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 270 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน มิถุนายน 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน   

   กรกฎาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 2,043.3 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน 

   กรกฎาคม 2565 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี
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(หน่วย: พันบาท)
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หุ้นกู้วงเงิน 1,756.7 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน กรกฎาคม 2566 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 วัน ครบกำาหนด 

   ไถ่ถอน กรกฎาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก  

   3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 22 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2566 และชำาระ 

   ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2565 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน  

   ครบกำาหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   สิงหาคม 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิด 

   ดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน    

   พฤศจิกายน 2564 และชำาระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบ 

   กำาหนดไถ่ถอน กุมภาพันธ์ 2566 และ ชำาระดอกเบ้ีย 

   ทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน  

   พฤศจิกายน 2566 และชำาระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

   คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี

หุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบ 

   กำาหนดไถ่ถอน กุมภาพันธ์ 2566 และชำาระดอกเบ้ีย 

ทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี 

รวม 

หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี

หุ้นกู้ระยะยาว

หัก: ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนด 

   ชำาระภายในหน่ึงปี
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19,592,515

หุ้นกู้ 1) ถึง 40) ได้กำาหนดเงื่อนไขการดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
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21.	หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารและบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมี

กำาหนดชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี โดยบริษัทฯมีภาระผูกพันที่

จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตำ่าตามสัญญาเช่าซื้อดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี

รวม

หัก: ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระ 

   ภายในหน่ึงปี

ผลรวมของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญา

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญา

ผลรวมของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญา

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันต่ำาท่ีต้องจ่ายท้ังส้ินตามสัญญา

48,315

(1,974)

46,341

(19,241)

27,100

ไม่เกิน	1	ปี

 

20,333

(1,092)

19,241

ไม่เกิน	1	ปี

 

21,103

(1,116)

19,987

1	-	5	ปี 

27,982

(882)

27,100

1	-	5	ปี 

25,956

(793)

25,163

รวม 

48,315

(1,974)

46,341

รวม 

47,059

(1,909)

45,150

47,059

(1,909)

45,150

(19,987)

25,163

25612562

2562

2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	



รายงานประจ�าปี 2562

187

22.	ประมาณการหนี้สิน	-	สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 

   พนักงานต้นปี

ส่วนที่รับรู้ ในกำาไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

 ต้นทุนดอกเบี้ย

 ต้นทุนบริการในอดีต

ส่วนท่ีรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

   (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณ 

   การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

      ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

      ข้อสมมติทางการเงิน

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก  

      ประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของ 

   พนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)

38,826

 

10,777

1,195

22,680

 

 

-

 

16,197

4,275

(56)

93,894

41,470

 

6,605

1,367

-

 

 

(4,842)

 

(4,891)

(683)

(200)

38,826

38,717

10,777

1,195

22,680

 

 

-

16,197

 

4,384

(56)

93,894

41,372

6,596

1,365

-

 

 

(4,842)

(4,891)

 

(683)

(200)

38,717

25622562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

เมือ่วันที ่5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา 

ซ่ึงได้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซ่ึงทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป 

ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์

หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 22.68 

ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 22.68 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้

ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของปีปัจจุบัน
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บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 0.35 

ล้านบาท (2561: จำานวน 0.31 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ 

บริษัทฯประมาณ 19 ปี (31 ธันวาคม 2561: งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี งบการเงินบริษัทย่อย: 6 ปี)

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด 

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  

   (ข้ึนกับช่วงอายุของพนักงาน)

ประมาณการ 

   หนี้สินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของ    

   พนักงานเพิ่มขึ้น   

   (ลดลง)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

1.70%

6%

2.50%-20%

(8.56) 9.71 9.33 (8.33) (9.71) 11.69

1.70%

6%

2.50%-20%

2.30%, 3.10%

3%, 6%

2.50%-20%

3.10%

6%

2.50%-20%

25622562

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	10

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง									

ร้อยละ	10

25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราการ 

ขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลง												

ในจำานวนพนักงาน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

อัตราคิดลด
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ประมาณการ 

   หนี้สินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของ 

   พนักงานเพิ่มขึ้น  

  (ลดลง)

ประมาณการ 

   หนี้สินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของ 

   พนักงานเพิ่มขึ้น 

   (ลดลง)

ประมาณการหนี้ 

   สินผลประโยชน ์

   ระยะยาวของ   

   พนักงานเพิ่มขึ้น  

   (ลดลง)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

(3.31) 3.73 3.63 (3.26) (3.61) 4.31

(8.56) 9.71 9.33 (8.33) (9.71) 11.69

(3.30) 3.72 3.63 (3.26) (3.61) 4.30

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	1

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	0.5

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	1

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	10

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	10

เพิ่มขึ้น									

ร้อยละ	10

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง													

ร้อยละ	1

ลดลง 

ร้อยละ	0.5

ลดลง													

ร้อยละ	1

ลดลง									

ร้อยละ	10

ลดลง									

ร้อยละ	10

ลดลง									

ร้อยละ	10

อัตราการ 

ขึ้นเงินเดือน

อัตราการ 

ขึ้นเงินเดือน

อัตราการ 

ขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลง												

ในจำานวนพนักงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง												

ในจำานวนพนักงาน

อัตราการเปลี่ยนแปลง												

ในจำานวนพนักงาน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด

อัตราคิดลด
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23.	สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24.	เงินปันผล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำาไรจากผลการดำาเนินงาน

ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จากจำานวนหุ้น 2,120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้ง

สิ้น 381.6 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกำาไรจากผลการดำาเนินงาน

ปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท จากจำานวนหุ้น 2,120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้ส้ิน 

551.2 ล้านบาท

25.	การบริหารจัดการทุน	

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการ

ดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.87 :1 (2561 : 3:1)

26.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้

จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์   

   อื่นของพนักงาน

ค่าเช่าและบริการ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

(กำาไร) ขาดทุนจากการขาย 

   ทรัพย์สินรอการขาย

หนี้สูญและสงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)

3,008,687

749,414

441,780

126,052

275,738

132,757

57,048

(2,527)

 

554,213

2,228,015

611,765

345,798

109,170

217,966

99,122

46,974

2,787

 

586,211

3,008,529

748,635

441,780

126,049

275,719

132,757

57,048

(2,527)

 

553,362

2,227,688

611,340

345,798

109,169

217,952

99,122

46,974

2,787

 

586,211

25622562 25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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27.	กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่) 

ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

28.	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำานวนปีที่ทำางาน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 

จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในปี 2562 

บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวน 27.12 ล้านบาท (2561: 20.11 ล้านบาท)

29.	ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธาน

กรรมการบริหาร

บริษัทฯดำาเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำาเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการสินเชื่อ และบริษัทย่อย

แต่ละบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถจักรยานยนต์ กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติ

งานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ใน

การวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำาไรจากการดำาเนินงาน และสินทรัพย์ที่

แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมลูทางการเงนิจำาแนกตามส่วนงานของกลุม่บริษัทสำาหรับปีส้ินสดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มดีงัต่อไปน้ี

      (หน่วย: พันบาท)  

รายได้ดอกเบี้ยและ 

   ค่าธรรมเนียม

   ในการให้บริการสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียม 

   และบริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายในการบริการ   

   และบริหาร 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

11,874,460

 

 

678,881

 

118,140

12,671,481

5,312,395 

 

553,362

-

 

 

44,331

 

240

44,571

33,016 

 

-

5,234

 

2

 

-

5,236

1,837

851

-

 

- 

(33,358)

(33,358)

(33,060) 

 

-

11,879,694 

723,214 

 

85,022

12,687,930

5,314,188 

 

554,213

ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย

รายการ																	

ตัดบัญชี

ธุรกิจให้บริการ

สินเชื่อ

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

งบการเงิน 

รวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
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กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการ  

   เงินและค่าใช้จ่าย 

   ภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ยและ 

   ค่าธรรมเนียมในการให ้

   บริการสินเชื่อ

รายได้ค่าธรรมเนียมและ 

   บริการ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

   และบริหาร

ขาดทุนจากการขาย 

   ทรัพย์สินรอการขาย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย 

   ทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษ ี

   เงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

6,805,724

 

 

(1,526,553)

5,279,171

(1,052,746)

4,226,425

9,544,311

 

 

758,502

 

102,498

10,405,311

4,096,898

 

2,787

 

586,211

 

 

5,719,415

(1,100,268)

4,619,147

 

(911,829)

3,707,318

-

 

 

37,881

 

199

38,080

30,495

 

-

 

-

 

 

7,585

-

7,585

 

(1,517)

6,068

-

 

 

-

 

(26,930)

(26,930)

(26,930)

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

9,544,311

 

 

796,383

 

75,767

10,416,461

4,100,463

 

2,787

 

586,211

 

5,727,000

(1,100,268)

4,626,732

 

(913,346)

3,713,386

-

 

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

-

-

6,819,529

 

 

(1,526,553)

5,292,976

(1,055,507) 

4,237,469

11,555

-

11,555

(2,310)

9,245

2,548

(298)

2,250

(451)

1,799

(298)

298

-

-

 

-

ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย

ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย

รายการ																	

ตัดบัญชี

รายการ																	

ตัดบัญชี

ธุรกิจให้บริการ

สินเชื่อ

ธุรกิจให้บริการ

สินเชื่อ

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

งบการเงิน 

รวม

งบการเงิน 

รวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	

 (หน่วย: พันบาท)  

 (หน่วย: พันบาท)  
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เงินสดและรายการ 

   เทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

เงินสดและรายการ 

   เทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

743,186

 

58,538,785

-

74,566

22,000

1,778,289

682,895

61,839,721

856,980

 

46,548,317

57,300

2,000

1,268,497

385,145

49,118,239

783,172

 

58,538,785

83,946

74,566

-

1,778,312

612,821

61,871,602

880,164

 

46,548,317

57,300

-

1,268,504

391,824

49,146,109

28,452

 

-

-

-

-

-

31,840

60,292

23,184

 

-

-

-

7

20,568

43,759

11,534

 

-

83,946

-

-

23

9,631

105,134

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

(22,000)

-

(111,545)

(133,545)

-

 

-

-

(2,000)

-

(13,889)

(15,889)

ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย

ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย

รายการ																	

ตัดบัญชี

รายการ																	

ตัดบัญชี

ธุรกิจให้บริการ

สินเชื่อ

ธุรกิจให้บริการ

สินเชื่อ

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

ธุรกิจ 

เช่าซื้อ

งบการเงิน 

รวม

งบการเงิน 

รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

 (หน่วย: พันบาท)  

 (หน่วย: พันบาท)  

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุม่บริษัทดำาเนนิธรุกิจในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คอื ประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรัพย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงิน 

จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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30.	รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคั ญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกันระหว่างบริษัทฯและบคุคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่านัน้ ซ่ึงเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจ โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายการระหว่างกันสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ความสัมพันธ์ชื่อกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม

รายการธุรกิจกับ 

บริษัทย่อย

รายได้ค่าบริการงาน

สนับสนุน

รายได้ค่าเช่า

รายได้ดอกเบี้ย

รายการธุรกิจกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กู้ยืม

แก่ผู้บริหาร

ค่าเช่าจ่าย-กรรมการ

ค่านายหน้าจ่าย-ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พันบาท)

-

 

-

-

 

5

 

6,589

2,060

32,281

 

779

298

 

5

 

6,589

2,060

-

 

-

-

 

6

 

6,589

1,681

26,505

 

425

-

 

6

 

6,589

1,681

อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา

 

อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา

อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

 

 

 

อัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี

 

อัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา

อัตราเดียวกับท่ีบริษัทจ่ายให้

กับตัวแทนอื่น

2562 2562 (สำาหรับปี	2562)2561 2561

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

นโยบาย 

การกำาหนดราคา
งบการเงินรวม
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่

กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-ผู้บริหาร

หนี้สินหมุนเวียนอื่น-ผู้ถือหุ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)

-

-

 

18

196

38,601

7,499

46,100

-

- 

 

 

50

146

38,311

1,008

39,319

 

86,660

24,885 

 

 

18

196

38,529

7,499

46,028

 

2,828

11,061 

 

 

50

146

38,167

995

39,162

2562

2562

2562

2562

2561

2561

2561

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

31.	ภาระผูกพัน

31.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าสำานักงาน

บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 

1 ถึง 5 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า

ดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันจ่ายชำาระภายใน บุคคลอื่น รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

6,417

262

ภายใน 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

447,103

349,974

453,520

350,236
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31.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวนเงิน 292 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้อง

กับการก่อสร้างอาคารสำานักงานใหญ่ (2561: 239 ล้านบาท)

3.2	หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น/คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคดีที่ถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีละเมิดฟ้องเรียกค่า

เสียหาย เป็นทุนทรัพย์รวม 1 ล้านบาท ซึ่งผลของคดียังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารฯของบริษัทฯได้ ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่อาจจะเกิดข้ึน และเช่ือว่าเมื่อคดีถึงที่สุดคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

33.	เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่า เงนิสด ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 

เงินกู้ยืม หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว

และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

33.1		ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อทะเบียนรถ 

สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่ออาคารชุด สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ

อาชีพภายใต้การกำากับฯ และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดยการ

กำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสีย

หายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่ม

บริษัทมีลูกหนี้อยู่จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตาม

บัญชีของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

33.2	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบ

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินของกิจการ เนือ่งจากกลุม่บริษัทไม่มสิีนทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและไม่มเีงนิลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ ดงันัน้ ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาดจงึมเีฉพาะความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้เท่านัน้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถจำาแนกตามวันที่ครบกำาหนด 

หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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สินทรัพย์ทาง 

การเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ
(1)

ลูกหน้ีตามสัญญา 

   เช่าซ้ือ
(1)

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

เงินฝากธนาคารท่ีมี 

   ข้อจำากัดในการเบิกใช้

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หน้ีสินตาม 

   สัญญาเช่าซ้ือ

 

 

-

 

16,436

3

 

75

10

 

 

1,897

 

-

3,540

8,734

2

 

 

-

 

43,196

82

 

-

-

 

 

-

 

-

2,495

26,473

44

 

 

589

 

-

-

 

-

-

 

 

-

 

-

997

-

-

 

 

194

 

621

-

 

-

-

 

 

-

 

14

-

-

-

 

 

783

 

60,253

85

 

75

10

 

 

1,897

 

14

7,032

35,207

46

 

 

0.50 - 0.625

 

15.00 - 36.00

21.55 - 27.61

 

8.00

0.70 - 0.90

 

 

1.65 - 2.15

 

-

3.20 - 4.20

2.80 - 4.30

1.46 - 4.08

(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน

1	ปีรายการ

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด รวม

มากกว่า	

1	ถึง	5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มีระยะเวลาครบกำาหนด/																					

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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สินทรัพย ์

ทางการเงิน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ
(1)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินฝากธนาคารที่มี 

   ข้อจำากัดในการเบิกใช้ 

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 

   สถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตาม 

   สัญญาเช่าซื้อ

 

 

-

 

14,212

57

9

 

 

4,775

 

-

1,352

3,397

3

 

 

-

 

33,295

-

-

 

 

-

 

-

3,849

19,593

42

 

 

684

 

-

-

-

 

 

-

 

-

2,494

-

-

 

 

196

 

540

-

-

 

 

-

 

23

-

-

-

 

 

880

 

48,047

57

9

 

 

4,775

 

23

7,695

22,990

45

 

 

0.50 - 0.625

 

15.00 - 36.00

8.00

0.90

 

 

1.95 - 2.15

 

-

3.15 - 4.25

3.10 - 4.30

2.96 - 4.20

(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน

1	ปีรายการ

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด รวม

มากกว่า	

1	ถึง	5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มีระยะเวลาครบกำาหนด/																					

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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สินทรัพย ์

ทางการเงิน 

เงินสดและรายการ 

   เทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ 
(1)

ลูกหน้ี-บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

   สถาบันการเงิน

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญา 

   เช่าซื้อ

 

 

-

 

16,436

40

75

-

 

1,897

 

-

3,540

8,734

2

 

 

-

 

43,196

-

-

-

 

-

 

-

2,495

26,473

44

 

 

561

 

-

-

-

-

 

-

 

-

997

-

-

 

 

182

 

621

47

-

22

 

-

 

14

-

-

-

 

 

743

 

60,253

87

  75

22

 

1,897

 

14

7,032

35,207

46

 

 

0.50 - 0.625

 

15.00 - 36.00

4.00

8.00

-

 

1.65 - 2.15

 

-

3.20 - 4.20

2.80 - 4.30

1.46 - 4.08

(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน

1	ปีรายการ

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด รวม

มากกว่า	

1	ถึง	5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มีระยะเวลาครบกำาหนด/																					

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่

1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งบริษัทฯได้หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนจาก

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมตามสัญญาเป็นดังนี้ 

สินทรัพย ์

ทางการเงิน 

เงินสดและรายการ 

   เทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ 
(1)

ลูกหน้ี-บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หน้ีสินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจาก 

   สถาบันการเงิน

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญา 

   เช่าซื้อ

 

 

-

 

14,212

-

57

-

 

4,775

 

-

1,352

3,397

3

 

 

-

 

33,295

-

-

-

 

-

 

-

3,849

19,593

42

 

 

661

 

-

-

-

-

 

-

 

-

2,494

-

-

 

 

196

 

540

3

-

2

 

-

 

23

-

-

-

 

 

857

 

48,047

3

57

2

 

4,775

 

23

7,695

22,990

45

 

 

0.50 - 0.625

 

15.00 - 36.00

-

8.00

-

 

1.95 - 2.15

 

-

3.15 - 4.25

3.10 - 4.30

2.96 - 4.20

(หน่วย: ล้านบาท)

ภายใน

1	ปีรายการ

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด รวม

มากกว่า	

1	ถึง	5	ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่

มีระยะเวลาครบกำาหนด/																					

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
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33.3	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด 

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการใน

เวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้

วันที่ที่ครบกำาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

และ 2561 มีดังนี้

 (หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

สัญญาท่ีทำาข้ึนเพื่อป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสัญญาจนถึง พฤศจิกายน 2564

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสัญญาจนถึง ธันวาคม 2564

 

250

750

1,000

 

3

11

14

มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

จำานวนเงิน											

ตามสัญญา	

(Notional	amount)สัญญาครบกำาหนด

รายการ น้อยกว่า	1	ปี มากกว่า	1	ปี ไม่มีกำาหนด รวมเมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม

2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
(1)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
(1) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัด 

ในการเบิกใช้

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 

783

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

-

35,839

27

75

10

 

 

1,897

-

4,038

8,734

19

 

-

23,793

58

-

-

 

 

-

14

2,994

26,473

27

 

-

621

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

783

60,253

85

75

10

 

 

1,897

14

7,032

35,207

46

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ/ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ไม่มีก�าหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน
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1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีก�าหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

 (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ

รายการ

น้อยกว่า	1	ปี

น้อยกว่า	1	ปี

มากกว่า	1	ปี

มากกว่า	1	ปี

ไม่มีกำาหนด

ไม่มีกำาหนด

รวม

รวม

เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
(1)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัด 

   ในการเบิกใช้

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
(1)

ลูกหนี้ - บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 

880 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

743

-

-

-

-

 

 -

-

-

-

-

 

-

29,436

57

9

 

 

4,775

5

2,850

3,397

20

 

-

35,839

87

75

-

 

1,897

-

4,038

8,734

19

 

-

18,071

-

-

 

 

-

18

4,845

19,593

25

 

-

23,793

-

-

-

 

-

14

2,994

26,473

27

 

-

540

-

-

 

 

-

-

-

-

-

 

-

621

-

-

22

 

-

-

-

-

-

 

880

48,047

57

9

 

4,775

23

7,695

22,990

45

 

743

60,253

87

75

22

 

1,897

14

7,032

35,207

46

(หน่วย: ล้านบาท)

1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีก�าหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ น้อยกว่า	1	ปี มากกว่า	1	ปี ไม่มีกำาหนด รวมเมื่อทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
(1)

ลูกหนี้ - บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์-สัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

 

857

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

14

 

 

 

783

58,539

84

 

14

 

 

 

783

58,517

84

 

-

 

 

 

783

-

-

 

14

 

 

 

-

-

-

 

-

 

 

 

-

58,517

84

 

-

29,436

3

57

-

 

4,775

5

2,850

3,397

20

 

-

18,071

-

-

-

 

-

18

4,845

19,593

25

 

-

540

-

-

2

 

-

-

-

-

-

 

857

48,047

3

57

2

 

4,775

23

7,695

22,990

45

1) ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อส่วนที่ไม่มีก�าหนดเป็นส่วนของลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินกว่า 90 วัน

33.4	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ที่แสดงด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

รวม ระดับ	1

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	2 ระดับ	3

มูลค่า 

ตามบัญชี

งบการเงินรวม

2562
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

รวม

ระดับ	1

ระดับ	1

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	2

ระดับ	2

ระดับ	3

ระดับ	3

มูลค่า 

ตามบัญชี

มูลค่า 

ตามบัญชี

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2562

2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัด 

   ในการเบิกใช้

หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์-สัญญาแลกเปลี่ยน  

   อัตราดอกเบี้ย 

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัด 

   ในการเบิกใช้

หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

 

23

 

 

 

880

46,548

57

9

 

 

 

4,775

7,695

22,990

45

 

23

 

 

 

880

46,741

57

9

 

 

 

4,775

7,698

23,052

45

 

-

 

 

 

880

-

-

9

 

 

 

-

-

-

-

 

23

 

 

 

-

-

57

-

 

 

 

4,775

7,698

23,052

45

 

-

 

 

 

-

46,741

-

-

 

 

 

-

-

-

-

75

10

 

1,897

7,032

35,207

46

75

10

 

 

1,897

7,056

35,766

46

- 

10

 

-

-

-

-

75

-

 

 

1,897

7,056

35,766

46

-

-

 

-

-

-

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

รวม

ระดับ	1

ระดับ	1

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	2

ระดับ	2

ระดับ	3

ระดับ	3

มูลค่า 

ตามบัญชี

มูลค่า 

ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์-สัญญาแลกเปลี่ยน 

   อัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

ลูกหนี้ - บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารอนุพันธ์-สัญญาแลกเปลี่ยน 

   อัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ 

ลูกหนี้ - บริษัทย่อย

 

14

 

 

 

743

58,539

87

75

22

 

 

1,897

7,032

35,207

46

 

23

 

 

 

857

46,548

3

 

14

 

 

 

743

58,517

87

75

22

 

 

1,897

7,056

35,766

46

 

23

 

 

 

857

46,741

3

 

-

 

 

743

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

 

857

-

-

 

14

 

 

 

-

-

87

75

-

 

 

1,897

7,056

35,766

46

 

23

 

 

 

-

-

3

 

-

 

 

 

-

58,517

-

-

22

 

 

-

-

-

-

 

-

 

 

 

-

46,741

-
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การจัดลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้

สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

เป็นไปตามทีก่ำาหนดในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4.17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีการ

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

    ก)  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบ

กำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้อื่น เงินฝาก

ธนาคารทีม่ข้ีอจำากัดในการเบกิใช้ เงินกู้ยมืระยะส้ัน แสดง

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน

    ข)  มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้เงินให้สินเช่ือและ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของ

เงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

    ค) เงินกู ้ยืมระยะยาวที่จ ่ายดอกเบี้ยในอัตรา

ลอยตวัและใกล้เคยีงกับอตัราดอกเบีย้ในตลาด แสดงมลูค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน

    ง)  เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยใน

อัตราคงท่ี และหนี้สินตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงมูลค่า

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม ระดับ	1

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ	2 ระดับ	3

มูลค่า 

ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน          

เงินกู้ยืมระยะยาว

หุ้นกู้ระยะยาว

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ

57

2

 

 

 

4,775

7,695

22,990

45

57

2

 

 

 

4,775

7,698

23,052

45

-

-

 

 

-

-

-

-

57

-

 

 

4,775

7,698

23,052

45

-

2

 

-

-

-

-

ยุติธรรมโดยการคำานวณมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงนิสดจ่าย

ในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด

ปัจจบุนั สำาหรับเงนิกู้ยมืทีม่ลีกัษณะและเง่ือนไขใกล้เคียงกัน

    จ)  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คำานวณโดย

วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยโดย

ประมาณในตลาดปัจจุบัน

34.	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี

ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสุทธิ

สำาหรับปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นเงินสดใน

อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินรวม 636 ล้านบาท และ

ขออนมุตัวิงเงนิการออกเสนอขายหุน้กู้ รวมทัง้ บริษัทฯ ได้มี

มติอนุมัติเพ่ิมทุนบริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำากัด จากทุน

จดทะเบยีนเดมิ 20 ล้านบาท (หุน้สามญั 200,000 หุน้ มลูค่า

หุ้นละ 100 บาท) เป็น 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจำาหน่ายหุ้นสามัญใหม่

จำานวน 4.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

35.	การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

พลเรือเอก	อภิชาติ	เพ็งศรีทอง

อายุ 71 ปี

ประเภทกรรมการ	  กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก   12 กันยายน  2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  7 ปี 3 เดือน

ตำาแหน่งปัจจุบัน	  ประธานคณะกรรมการ/  

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

   กำาหนดค่าตอบแทน

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

   กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา  หลักสูตรนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66)

    หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

    หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 28) วิทยาลัยการทัพเรือ

    หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย  ปี พ.ศ.2529

    หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่  4515

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  82/2010

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

ประวัติการทำางาน

    ต้นหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำานำ้า กองเรือยุทธการ

    นายทหารอาวุธใต้นำ้า ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำานำ้า กองเรือยุทธการ

    ต้นเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดำานำ้า กองเรือยุทธการ

    นายทหารปราบเรือดำานำ้า ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ

    ผู้ช่วยต้นปืน ร.ล.มกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    ต้นปืน ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

    นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

    รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)

    ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา

    ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือ

    ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

    รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

    ผู้บัญชาการกองเรือลำานำ้า กองเรือยุทธการ
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    เจ้ากรมส่งกำาลังบำารุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

    ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

    ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

    รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น									

   2558 - ปัจจุบันประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

    2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์ 

    2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      -  ไม่มี –

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	   -  ไม่มี –

ข้อพิพาททางกฎหมาย                -  ไม่มี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562	 							 

    ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6/6 ครั้ง

    ประชุมกรรมการอิสระ จำานวน 1/1 ครั้ง

    ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 2/2 ครั้ง
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นาย	ชูชาติ	เพ็ชรอำาไพ

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการ  กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก  12 กันยายน 2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  7 ปี 3 เดือน  

ตำาแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 

   กรรมการบรรษัทภิบาล/ 

      กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่อยู่ปัจจุบัน  13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ  

   เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE), 2543

   ปริญญาโท มหาวิทยาลยันเรศวร, บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA), 2541 ปริญญาโท OKLAHOMA  

   CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  SET/2012

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

ประวัติการทำางาน

   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

   ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)  

การถือหุ้นในบริษัทฯ

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 	 	 	 	 	 - ไม่มี  - 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

   บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำากัด

   2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   - ไม่มี –

ข้อพิพาททางกฎหมาย        - ไม่มี  -

การเข้าร่วมประชุมในปี		2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน  6/6 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4/4 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำานวน 1/2 ครั้ง
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นาง	ดาวนภา	เพชรอำาไพ

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12 กันยายน 2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  7 ปี 3 เดือน  

ตำาแหน่งปัจจุบัน      กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด   

   กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา	  ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA.,  

   FINANCE, 2532

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012

ประวัติการทำางาน 

   ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย

   ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น       - ไม่มี - 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 	 	 	 	 - ไม่มี -

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			 - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย	 	 	 	 	 	 	  - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท   จำานวน   6/6  ครั้ง
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นาย	กัมพล	ตติยกวี

อายุ	60  ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12 กันยายน 2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  7 ปี 3 เดือน

ตำาแหน่งปัจจุบัน	   กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

    บริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  52/4 ซอยเมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี  

   เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Texas at Arlington, USA

   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 

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

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ	  

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

   ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บลิสเทล

                 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

   2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.วีรีเทล

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

   2556 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.อมตะวีเอ็น

   2555 - 2557 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์

   2553 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วีรีเทล

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

   2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.บิ๊กแก๊ส

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท       - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย        - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี		2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน  6/6 ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ จำานวน 1/1 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4/4 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4/4 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำานวน 1/2 ครั้ง
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ดร.	โยธิน	อนาวิล

อายุ 70  ปี  

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12  กันยายน  2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  7 ปี 3 เดือน 

ตำาแหน่งปัจจุบัน    กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

     บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและ 

     กำาหนดค่าตอบแทน  

ที่อยู่ปัจจุบัน		   27/34 ซอยเผือกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก Electrical Engineering University of Cincinnati, USA

   ปริญญาโท Electrical Engineering, George Washington University, USA

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  60/2006

   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่  101/2008 

   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่  24/2008

   หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่  3/2008

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

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ  

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการจริยธรรม

   บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

   2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนด 

   ค่าตอบแทน

   บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	       - ไม่มี - 

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท       - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย             - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562 

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6/6 ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ จำานวน 1/1 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 2/2 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำานวน 1/2 ครั้ง
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นาง	กองแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม

อายุ 67  ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     12 กันยายน 2555

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  7 ปี 3 เดือน  

ตำาแหน่งปัจจุบัน	   กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล 

ที่อยู่ปัจจุบัน  291 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ   

   เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา	  ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA

การอบรม 

   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012

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

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

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

   2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอร่า แคปปิตอล

   2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 	 	 	   - ไม่มี -

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	  - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562 

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 4/6 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 3/4 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำานวน 1/2 ครั้ง
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นาง	นงนุช	ดาวาสุวรรณ

อายุ	65  ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก     29  มีนาคม  2560

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  2 ปี 9 เดือน 

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 	  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 

    กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ที่อยู่ปัจจุบัน  244 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา    

   กรุงเทพมหานคร  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  :  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่  137/2017

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

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

ประวัติการทำางาน 

     พ.ศ.2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร

     พ.ศ.2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำานักงานตรวจของผู้ โดยสารท่าอากาศยาน 

   สุวรรณภูมิ กรมศุลกากร

       พ.ศ.2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำานักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  

   กรมศุลกากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ         - ไม่มี -

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                - ไม่มี - 

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      - ไม่มี -

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั     - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย                - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562  

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 6/6 ครั้ง

   ประชุมกรรมการอิสระ จำานวน 1/1 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 4/4 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 4/4 ครั้ง
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ดร.	ศึกษิต	เพชรอำาไพ 

อายุ	 38   ปี

ประเภทกรรมการ     กรรมการ 

วันแต่งตั้งครั้งแรก	    18 เมษายน  2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	  1 ปี 2 เดือน

ตำาแหน่งปัจจุบัน      กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล/ 

    กรรมการสรรหาและกำาหนด 

    ค่าตอบแทน 

ที่อยู่ปัจจุบัน  13  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ 

   เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก/ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)  

   จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ปริญญาโท/Master of Business Administration with Concentrations  in Strategic  

   Management and International Business , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี/Bachelor of Arts in International Management with a Concentration  

   in Finance , Dominican  University  of California

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	และทักษะการเป็นกรรมการ	   

   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่  277/2019 

   หลักสูตร Corporate Governance  for Capital Market  Intermediaries  (CGI)  

   รุ่นที่  22/2019

ประวัติการทำางาน 

   2555 - 2558 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

   2558 - ปัจจุบัน อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

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

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		             -ไม่มี-

ตำาแหน่งในกิจการอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี-

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท     -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี	2562    

   ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำานวน 5/6 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จำานวน 1/2 ครั้ง

   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำานวน 1/2 ครั้ง
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