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บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) และบริษัทย่อิย 
(“บริษัทฯ”) ก่อิตั�งโดืย นายช่ชาต ิเพ็ชรอิำาไพ และนางดืาวนภา 
เพชรอิำาไพ ตั�งแต่วันที� 22 พฤษภาคม 2535 ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ 
จัดัืเป็ีนผู้่้ ให้บริการทางการเงินที�มใิช่สถาบนัการเงิน (Non-bank 
Financial Institution) ดืำาเนินธุรกิจัการให้บริการสินเชื�อิ
ขนาดืเลก็แก่ลก่ค้ารายย่อิย (Microfinance) ภายใต้ใบอินญุาต
ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ และสินเชื�อิ
รายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทยเปี็นหลัก โดืย บริษัทฯ มีหลักในการดืำาเนิน
ธรุกิจัขอิงบริษัท คอืิ การเป็ีนผู้่้ ให้บริการสนิเชื�อิรายย่อิยขนาดืเลก็ 
(Microfinance) ที�ช่วยให้ปีระชาชนที�เข้าถึงแหล่งเงินก่้จัาก
สถาบันการเงินลำาบาก สามารถเข้าถึงแหล่งเงินก่้ไดื้ง่ายและ
สะดืวกขึ�นดื้วยต้นทุนทางการเงินที�เหมาะสม เปี็นธรรมและ
โปีร่งใส หลักปีรัชญาดืังกล่าว จัึงไดื้กลายมาเปี็นแนวทางใน
การดืำาเนนิธรุกิจับนบรรทดัืฐานขอิงหลกัธรรมาภบิาล การบริหาร
จััดืการความเสี�ยงที�เหมาะสม รวมถึงยุทธศาสตร์เพื�อิการ
พัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิงบริษัทฯ เพื�อิเปี็น “ผู้ ให้บริการสินเชื่อ
ไมโครไฟแนนซิ่์ที่รับผิดชอบ” อิันหมายถึงการสร้างผู้ลิตภัณฑ์
สินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�สามารถตอิบสนอิงต่อิการพัฒนาการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ขอิงปีระเทศ
ดื้วยความรับผู้ิดืชอิบต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายซึ�งสอิดืคล้อิง
กับนโยบายขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ 
มุ่งเน้นการเติบโตดื้วยการขยายฐานล่กค้าผู้่านการขยายสาขา
เพื�อิให้ครอิบคลมุทั�วทกุพื�นที�ในปีระเทศ ทั�งนี�บริษัทฯ เชื�อิมั�นว่า 
การกระจัายการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ปีระชาชน เปี็นการ
ช่วยลดืความเหลื�อิมลำ�าด้ืานการเงินในปีระเทศ ซึ�งเป็ีนรากฐาน
สำาคัญขอิงระบบเศรษฐกิจัในการพัฒนาอิย่างยั�งยืน อิย่างไร
ก็ตาม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขาจัำานวน 
4,884 สาขา กระจัายอิย่่ใน 74 จัังหวัดืทั�วปีระเทศ

 ปีัจัจัุบัน สินเชื�อิคงค้างขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วย 
5 ผู้ลิตภัณฑ์หลัก คือิ สินเชื�อิทะเบียนรถ สินเชื�อิส่วนบุคคล 
(ไม่มีหลักปีระกัน) สินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพ
ภายใต้การกำากับ (นาโนไฟแนนซ์) สินเชื�อิจัำานำาโฉนดืที�ดืิน 
และสนิเชื�อิเช่าซื�อิรถจักัรยานยนต์ใหม่ โดืยสนิเชื�อิทะเบยีนรถ
เป็ีนผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิหลกัซึ�งมสีดัืส่วนมากที�สดุื ยานพาหนะที�
สามารถนำามาใช้เป็ีนปีระกันได้ืนั�น ปีระกอิบด้ืวย รถจักัรยานยนต์ 
รถยนต์ รถกระบะ และรถเพื�อิการเกษตร ที�จัดืทะเบียนกับ
กรมขนส่งทางบก 
 ทั�งนี� กลุ่มล่กค้าขอิงบริษัทฯ เปี็นล่กค้ารายย่อิยทั�งที�
มรีายได้ืปีระจัำา และไม่ปีระจัำา และเป็ีนผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีที� สำาคญัยิ�ง
ขอิงบริษัทฯ บริษัทฯ จังึให้ความสำาคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ 
ที�ดืีอิย่างยั�งยืนกับล่กค้า โดืยยึดืหลักปีฏิบัติในการให้บริการที�
เปี็นเลิศแก่ล่กค้า (Service Excellence Policy) ดืังสโลแกน
ขอิงบริษัทฯ “บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิตรที่รู้ ใจ” นอิกจัากนั�น
บริษัทฯ ยังมุ่งมั�นพัฒนาและยกระดืับการให้บริการอิย่างเปี็น
ธรรม (Market Conduct) แก่ล่กค้าขอิงทั�งอิุตสาหกรรมให้
เกิดืความเป็ีนธรรมและโปีร่งใสอิย่างแท้จัริง ด้ืวยเหตนุี� บริษัทฯ 
จังึได้ืรับความไว้วางใจัจัากลก่ค้ามาใช้บริการสนิเชื�อิขอิงบริษัทฯ 
และเติบโตขึ�นอิย่างต่อิเนื�อิง ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ มีล่กค้าจัำานวน
กว่า 2 ล้านราย จัากหลากหลายกลุ่มอิาชีพ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

โครงสร้างและการด�าเนินงานของเมืองไทย แคปปิตอล

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1
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1.1.1 วัิสัยุทัศึน์ วััต่ถืุประสงค์ เป้าหมายุ หรือกลยุุทธ์

วิสัยทัศน์

“เราจะด�ารงความเป็นผู้น�าอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์”

เพ่อิส่งมอิบผู้ลติภณัฑ์สนิเช่อิไมโครไฟแนนซ์ที�คำานึงถงึความรับผิู้ดืชอิบต่อิบรรษทัภบิาล สังคม และสิ�งแวดืล้อิม 

ดื้วยมาตรฐานการให้บริการที�เปี็นเลิศโดืยมีล่กค้าเปี็นศ่นย์กลาง และมุ่งเน้นการจััดืการคุณภาพสินทรัพย์อิย่าง
เต็มปีระสิทธิภาพอิย่างยั�งยืน

พันธกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 พฒันาผู้ลติภณัฑ์สนิเช่อิไมโครไฟแนนซ์ที�คำานงึถงึผู้ลกระทบด้ืานสิ�งแวดืล้อิม สงัคม และธรรมาภบิาล 
(ESG) อัินหมายถงึผู้ลติภณัฑ์สนิเช่อิที�ยั�งยนื คือิ มุง่เน้นการปีล่อิยสินเช่อิโดืยพจิัารณามล่ค่าหลกัปีระกัน ขนาดืสินเช่อิ 
มคีวามเหมาะสมกับความสามารถในการชำาระหนี�ขอิงลก่ค้า และอิตัราดือิกเบี�ยที�เหมาะสม เป็ีนธรรม และโปีร่งใส
 พฒันาการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนและลดืความเหล่อิมลำ�าทางเศรษฐกิจัขอิงคนไทย โดืยเฉพาะกลุม่คน 

ที�ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินก่้ขอิงธนาคาร ดื้วยการเปีิดืขยายสาขา และการขยายช่อิงทางการให้สินเช่อิ 
ให้ปีระชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินก้่ดื่วนไดื้อิย่างสะดืวก รวดืเร็ว 
 พัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ (NPL) ผู้่านระบบการทำางานเปี็นทีมขอิงบุคลากร 
ระบบการควบคุมภายในที�ดืี การจััดืการความเสี�ยงที�เหมาะสม ทันกาล และมีดืัชนีชี�วัดืผู้ลงานและค่าตอิบแทน
ที�สอิดืคล้อิงกับผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ในระยะยาว
 พัฒนากระบวนการเปีลี�ยนผู้่านส่่ดิืจิัทัล (Digital Transformation) เพ่อิเพิ�มปีระสิทธิภาพในการ
ดืำาเนนิธรุกิจั และตอิบสนอิงต่อิความต้อิงการ พฤติกรรมขอิงลก่ค้า สิ�งแวดืล้อิมด้ืานโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยี 
(Technology infrastructure) สิ�งแวดืล้อิมด้ืานกฎหมายดืจิัทิลั และภม่ทิศัน์การแข่งขันในอุิตสาหกรรมที�เปีลี�ยนไปี 
รวมถึงระบบการจััดืการความปีลอิดืภัยสารสนเทศ และข้อิม่ลส่วนบุคคลที�รัดืกุม เท่าทันต่อิความเสี�ยงเกิดืใหม่

ค่านิยม 5 ประการ

ซื�อิสัตย์สุจัริต ทุ่มเทเพื�อิงาน ทัศนคติดืี สามัคคีรวมใจั ระเบียบวินัยเคร่งครัดื
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1.1.2 28 ปีแห่งควัามสำาเร็จำ และพัิฒินาการท่�สำาคัญ

2535

2549

2558

2561

2562

2557

บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดืิมช่อิบริษัท ดืี.เอิส. ลิสซิ�ง จัำากัดื และไดื้เปีลี�ยน
มาเป็ีน บริษทั เมอืิงไทย ลสิซิ�ง จัำากัดื (มหาชน) ภายหลงัก่อิตั�งโดืยนายชช่าต ิเพช็รอิำาไพ และ นางดืาวนภา 
เพชรอิำาไพ ไดื้จัดืทะเบียนจััดืตั�งบริษัทเม่อิวันที� 22 พฤษภาคม 2535 เพ่อิปีระกอิบธุรกิจัสินเช่อิจัำานำา
ทะเบียนรถ โดืยระยะแรกไดื้มุ่งเน้นผู้ลิตภัณฑ์สินเช่อิจัำานำาทะเบียนรถจัักรยานยนต์เท่านั�น

บริษัทฯ เล็งเหน็ถึงช่อิงทางในการขยายธุรกจิัเข้าส่ธุ่รกจิัสนิเช่อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทย บริษัทฯ จัึงไดื้ดืำาเนินการขอิใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัจัากกระทรวงการคลัง โดืยไดื้รับอินุญาต
เมื�อิวันที� 31 สิงหาคม 2549 และเริ�มขยายการให้บริการสินเชื�อิส่วนบุคคลไปียังสาขาต่างๆ ขอิงบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดื้เพิ�มผู้ลิตภัณฑ์เพื�อิตอิบสนอิงต่อิความต้อิงการที�หลากหลายขอิงล่กค้า ไดื้แก่ สินเชื�อิรายย่อิย
เพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ (นาโนไฟแนนซ์) โดืยบริษัทฯ ไดื้รับใบอินุญาตให้ปีระกอิบธุรกิจัจัาก
กระทรวงการคลัง เมื�อิวันที� 26 พฤษภาคม 2558 และสินเชื�อิจัำานำาโฉนดืที�ดืิน

 บริษัทฯ ไดื้เปีลี�ยนชื�อิบริษัทจัาก บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน) เปี็น บริษัท เมือิงไทย  
 เเคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) เมื�อิวันที� 26 เมษายน 2561
 บริษัทฯ เปีิดืตัวแอิปีพลิเคชันบนโทรศัพท์มือิถือิ “เมือิงไทย แคปีปีิตอิล 4.0” ซึ�งสามารถใช้งานไดื้ทั�ง 

 ระบบแอินดืรอิยดื์ และ iOS เปี็นครั�งแรก เพื�อิเพิ�มช่อิงทางการแจั้งเตือินและตรวจัสอิบค่างวดื  
 อิำานวยความสะดืวกให้กับล่กค้ามากขึ�น
 บริษัทฯ ไดื้รับการปีระเมินการกำากับดื่แลกิจัการบริษัทจัดืทะเบียนไทย ปีระจัำาปีี 2561 ในระดืับ “ดืีเลิศ”  

 จัากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปี็นครั�งแรก
 บริษัทฯ ยังไดื้รับการคัดืเลือิกให้นำาเข้าคำานวณในดืัชนี MSCI Global Standard Indexes อิีกดื้วย

 บริษัทฯ ได้ืรับใบอินญุาตสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับใหม่ขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทยในการปีระกอิบ 

 สินเชื�อิส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักปีระกัน และสินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถไดื้ ซึ�งมีผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่วันที�  
 1 กุมภาพันธ์ 2562

ในวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้มีมติอินุมัติการจััดืตั�งบริษัทย่อิยขอิง 
 บรษิทัฯ คือิ บริษทั เมอืิงไทย ลสิซิ�ง จัำากัดื ด้ืวยทนุจัดืทะเบยีน 20 ล้านบาท แบ่งเป็ีนหุน้สามญั 200,000 หุน้  
 ม่ลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่อิดืำาเนินธุรกิจัสินเช่อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ใหม่ ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้ถือิหุ้นใน 

 สัดืส่วนร้อิยละ 99.99
 บรษัิทฯ จังึได้ืรับการปีรับอินัดัืบเครดืติ จัาก BBB เป็ีน BBB+ โดืยบริษทัจัดัือัินดืบัเครดืติเรตติ�ง ทรสิเรตติ�ง  

 ซึ�งเป็ีนปัีจัจัยัสำาคัญที�ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถอิอิกและเสนอิขายหุน้ก้่แก่ปีระชาชน (Public Offering)  
 เป็ีนครั�งแรก ในวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2562 จัำานวน 4,000 ล้านบาท อัินส่งผู้ลให้บริษทัฯ สามารถสร้างฐาน 

 แหล่งเงินทุนให้แข็งแกร่งยิ�งขึ�น
 บริษัทฯ ไดื้รับการคัดืเลือิกให้เข้าคำานวณในดืัชนี FTSE และไดื้รับการจััดือิันดืับเรตติ�ง A โดืย MSCI  

 ESG Index และพร้อิมกันนี� ก็ไดื้รับการคัดืเลือิกให้เข้าคำานวณในดืัชนี Thailand’s Sustainability  
 Investment Index หรือิ THSI ซึ�งจััดืโดืยตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยเปี็นปีีแรกอิีกดื้วย ซึ�งนับเปี็น 

 พัฒนาการก้าวแรกที�สำาคัญสำาหรับการพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิงบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดื้จัดืทะเบียนเข้าตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และเริ�มทำาการซื�อิขายเปี็นครั�งแรก เมื�อิวันที� 
26 พฤศจัิกายน 2557
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 บริษัทฯ ไดื้รับการรับรอิงว่าเปี็นบริษัทที�ผู้่านกระบวนการปีระเมินตนเอิงว่ามีนโยบายและมีแนวปีฏิบัต ิ

 ปี้อิงกันการทุจัริตภายในอิงค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที�อิงค์กรแนวร่วมปีฏิบัติขอิงภาคเอิกชนไทยในการ 
 ต่อิต้านการทุจัริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) กำาหนดื
 บริษัทฯ ไดื้รับรางวัลอิันทรงเกียรติ คือิการไดื้รับรางวัล Board of the Year 2018 โดืยสมาคมส่งเสริม 

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ�งเปี็นเพียงรางวัลเดืียวในตลาดืทุนที�มอิบให้กับคณะกรรมการขอิง 
 บริษัทจัดืทะเบียนไทยที�มีผู้ลการปีฏิบัติงานตามหลักการกำากับดื่แลการกำากับดื่แลกิจัการและสามารถ 
 ปีฏิบัติหน้าที�ในฐานะผู้่้นำาไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภาพ
 บริษัทฯ ไดื้รับรางวัลเกียรติยศ จัากงาน SET Awards 2019 ไดื้แก่ รางวัล Outstanding Company  

 Performance Award และ Outstanding CEO Awards จัากผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ที�โดืดืเดื่น

 บริษัทฯ ได้ืรับการยนืยนัอินัดืบัเครดืติ ในระดืบั BBB+ แนวโน้ม Stable โดืยบริษัทจัดัือินัดืบัเครดืติเรตติ�ง  
 ทริสเรตติ�ง แม้อิย่่สถานการณ์การแพร่ระบาดืขอิงโรคไวรัสอิุบัติใหม่ Covid-19 ซึ�งก่อิให้เกิดืสภาวะ 
 เศรษฐกิจัผู้ันผู้วนทั�วโลก 
 บริษัทฯ ได้ืรับการจัดัือินัดืบัเรตติ�ง A โดืย MSCI ESG Index และได้ืรับการคดัืเลอืิกให้เข้าคำานวณในดืชัน ี 

 Thailand’s Sustainability Investment Index หรือิ THSI ซึ�งจััดืโดืยตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย  
 เปี็นปีีที�สอิงติดืต่อิกัน และพร้อิมกันนี� ก็ไดื้รับการคัดืเลือิกให้เข้าคำานวณในดืัชนี FTSE4Good Index  
 เปี็นปีีแรกอิีกดื้วย 
 บริษัทฯ ไดื้รับรางวัลพระราชทานพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020
 บริษัทฯ ไดื้รับรางวัลเกียรติยศ จัากงาน SET Awards 2020

2562
(ต่อิ)

2563

 1.1.3. การใช้่เงินระดำมทุนต่ามวััต่ถืุประสงค์
 บริษัทฯ ไดื้ ใช้เงินระดืมทุนเปี็นไปีตามวัตถุปีระสงค์ที�แจั้งในแบบแสดืงรายการข้อิม่ลการเสนอิขายหลักทรัพย ์
ดืังรายละเอิียดืต่อิไปีนี�

การใช้เงิน

1. เพื�อิชำาระคืน 
 เงินก้่ หรือิหนี�
 จัากการอิอิก 
 ตราสารหนี�

2. กรณีอิื�นๆ เช่น  
 เงินทุนที�ใช ้

 หมุนเวียนใน 

 กิจัการ หรือิ 
 ขยายกิจัการ

6,897

8,303

ภายในเดืือินกุมภาพันธ์ 
2564

ภายในเดืือินกุมภาพันธ ์
2564

นำาเงินที�ได้ืรับจัากการอิอิกหุน้ก้่และ/หรือิตราสารหนี�
ในครั�งนี�ไปีชำาระคืนเงินก่้และหรือิหนี�จัากการอิอิก
ตราสารหนี�ที�ครบกำาหนดื

นำาเงินที�ได้ืรับจัากการอิอิกหุน้ก้่และ/หรือิตัว๋แลกเงินไปี
เพื�อิใช้ในการปีระกอิบธรุกิจัทั�วไปี และ/หรือิ เพื�อิการ
ขยายธุรกิจั 

จ�านวนเงิน
ที่ ใช้โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ ใช้เงิน
โดยประมาณ

รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้เงิน/เหตุผล
และมาตรการด�าเนินการกรณีใช้เงิน

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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แผนธุรกิจำระยุะกลาง (2564-2566) 

เมือิงไทย แคปีปีิตอิล ไดื้สิ�นสุดืแผู้นระยะกลางที� 2 คือิ 
แผู้นธรุกิจัระหว่างปีี 2561-2563 แล้ว และปีระสบความสำาเร็จั
ตามแผู้นที�ตั�งไว้ อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดื้จััดืทำาแผู้นธุรกิจั
ระยะกลางที� 3 คือิ แผู้นธุรกิจัระหว่างปีี 2564-2566 ซึ�ง
ครอิบคลุมทุกมิติขอิงการเปี็นผู้่้ ให้บริการทางการเงินที�มิใช่
สถาบนั การเงินเพื�อิรักษาอิตัราการเตบิโตระยะ Growth Stage 
ไดื้อิย่างต่อิเนื�อิงอิย่างยั�งยืน ดืังต่อิไปีนี� 
 1. บริษัทฯ จัะดืำารงความเป็ีนผู้่น้ำาอินัดืบัหนึ�งในธุรกิจั
ไมโครไฟแนนซ์  (Microfinance )
 2. บริษัทฯ วางแนวทางการเตบิโตในอิกี 3 ปีีข้างหน้า 
โดืยรักษาระดืบัการเตบิโต ในปีี 2564 ที�ร้อิยละ 20-25 ปีี 2565 
ที�ร้อิยละ 20 และปีี 2566 ที�ร้อิยละ 20 เปีอิร์เซ็นต์ ตามลำาดืบั
 3.  บริษัทฯ จัะขยายสาขาโดืยเปิีดืสาขาให้ครอิบคลมุ
ทุกภ่มิภาคขอิงปีระเทศไทย โดืยมีเปี้าหมายในการขยายสาขา
เฉลี�ยปีีละ 500-600 สาขา จันครบจัำานวน 6,700 สาขา  ภายใน
ปีี 2566
 4. บริษัทฯ จัะรักษามาตรฐานในการดืำาเนนิธรุกิจัโดืย 

การปีล่อิยสนิเชื�อิให้รัดืกุม และเร่งรัดืตดิืตามหนี�ให้มปีีระสทิธภิาพ 

โดืยรักษาหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ (Non-performing Loan) 
ไม่เกิน 2.0 เปีอิร์เซ็นต์ และรักษาหนี�ที�มีความเสี�ยงเพิ�มขึ�น
อิย่างมีนัยสำาคัญ (Stage 2) ไม่เกิน 8.0 เปีอิร์เซน็ต์  ตลอิดืจัน

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลดืการขาดืทนุจัากการขายรถยดึืให้เหลอืิน้อิยที�สดุื รวมทั�งเร่ง
ระบายทรัพย์สินที�ไดื้มาจัากล่กค้าอิอิกไปีให้มากที�สุดืเพื�อิลดื
ค่าใช้จ่ัายในการตั�งสำารอิงต่อิสนิเชื�อิ (Credit cost)
 5. บริษัทฯ มุง่เน้นการสร้างระบบและกลไกที�ส่งเสริม
ให้พนักงานไดื้ ใช้ศักยภาพอิย่างเต็มที�โดืยมีเปี้าหมายเพื�อิเพิ�ม
ผู้ลติภาพ (Productivity) ด้ืานการแข่งขันขอิงอิงค์กรให้สง่ขึ�น 
นอิกจัากนี�บริษัทฯ จัะเตรียมการให้พนักงานมีความสามารถ
ในการปีรับตัวต่อิการเปีลี�ยนแปีลง (Resilience) ที�จัะเกิดืขึ�น
หลากหลายร่ปีแบบในอินาคตไดื้อิย่างเท่าทัน
 6. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับความหลากหลายขอิง
ช่อิงทางหรือิแพลตฟอิร์มต่างๆ เน้นการบ่รณาการทั�งช่อิงทาง
อิอิฟไลน์ ไดื้แก่ สาขา สื�อิสิ�งพิมพ์ เปี็นต้น และช่อิงทาง
อิอินไลน์ เช่น โมบาย แอิปีพลิเคชัน โซเชียลมีเดืีย เปี็นต้น 
ในการให้บริการแก่ลก่ค้า เพื�อิขยายฐานลก่ค้าดืจิัทิลัให้สอิดืคล้อิง
กับนโยบายขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย นอิกจัากนี� บริษัทฯ 
สนับสนุนการใช้ปีระโยชน์ทั�งดื้านดืิจัิทัลและดื้านข้อิม่ล เพื�อิ
ปีระโยชน์ดื้านการตลาดื และการพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขอิง 
บริษัทฯ ในอินาคต
 7. บริษัทฯ เน้นการเพิ�มสดัืส่วนรายได้ืจัากผู้ลติภณัฑ์
เช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ใหม่ และยังคงให้ความสำาคัญกับการ
ทำาธุรกิจัภายในปีระเทศไทยเปี็นหลัก

ไมดาวน ไมค้ำออกรถใหม!
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กลยุุทธ์ด้ำานการบัริหาร 

บริษัทฯ ดืำาเนินธุรกิจัให้บริการสินเชื�อิทะเบียนรถดื้วยใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทยแก่ล่กค้ารายย่อิย (Microfinance) เปี็นหลัก นอิกจัากนี� ยังให้บริการสินเชื�อิโดืยมี โฉนดืที�ดืินเปี็นปีระกัน และสินเชื�อิ
นาโนไฟแนนซ์ให้แก่ล่กค้ารายย่อิยที�เปี็นบุคคลธรรมดืาทั�วไปีผู้่านสาขาขอิง บริษัทฯ ที�กระจัายอิย่่ทั�วทุกภ่มิภาคขอิงปีระเทศ ดื้วย
การบริหารแบบการกระจัายอิำานาจั (decentralization) ส่ส่าขา ซึ�งแบ่งเป็ีน สาขาใหญ่ สาขาย่อิย และศน่ย์บริการ โดืยสาขาใหญ่จัะอิย่่
ภายใต้การดืแ่ลขอิงผู้่จ้ัดัืการเขต ซึ�งจัะขึ�นตรงกับฝ่่ายกิจัการสาขา โดืยแต่ละสาขาใหญ่มหีน้าที�บริหาร 10 สาขาย่อิย และ 10 ศน่ย์บริการ

การบัริหารจัำดำการสาขัาแบับักระจำายุอำานาจำ 

เนื�อิงจัากธรุกิจัการให้บริการทางการเงินแก่ลก่ค้ารายย่อิยขอิง 
บริษัทฯ ยังคงเน้นการใช้มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 
เปี็นสำาคัญ จัึงสะท้อินมายังโครงสร้างการบริหารแบบการ 
กระจัายอิำานาจั (Decentralization) เพื�อิการเข้าถึงและรักษา
ฐานลก่ค้ารายย่อิย บริษัทฯ และมุง่เน้นกลยทุธ์ด้ืานการบริหาร
ดืังต่อิไปีนี� 
 1. การพฒันาทรัพยากรบคุคลและวัฒนธรรมอิงค์กร
ให้แข็งแกร่ง เพื�อิให้ผู้่บ้ริหารระดืบักลาง สามารถดืแ่ลพนกังาน 

ใต้บังคับบัญชาให้ปีฏิบัติงานไดื้อิย่างเต็มปีระสิทธิภาพ เพ่อิ
บรรลุเปี้าหมายขอิงบรษิทัฯ และเพ่อิรักษาระดืบัความสามารถ 
ทางการแข่งขัน
 2. การเสริมสร ้างระบบตรวจัสอิบภายในให ้มี
ปีระสิทธิภาพ เพื�อิสร้างความเชื�อิมั�นให้แก่ผู้่้ถือิหุ้น และผู้่้ม ี
ส่วนไดื้เสียอิื�น
 3. การเสริมสร้างความมั�นคงและความปีลอิดืภัย
โดืยเฉพาะดื้านการบริหารการเงิน และการจััดืการข้อิม่ล ดื้วย
การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

กลยุุทธ์การดำำาเนินธุรกิจำ เพืิ�อเป็น “ผ่ ้ ให้บัริการสินเชื่�อ
ไมโครไฟแนนซ์ ท่�ม่ควัามรับัผิดำช่อบั” 

บริษัทฯ ไดื้วางแนวทางในการพัฒนาความยั�งยืนดื้วยการ
คำานึงถึงผู้ลกระทบดื้านสิ�งแวดืล้อิม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ในการดืำาเนินธุรกิจั เนื�อิงจัากบริษัทฯ ไดื้พิจัารณาและ
เห็นว่าปีัญหาเรื�อิงความเหลื�อิมลำ�าทางการเงินเปี็นปีัญหาทาง
เศรษฐกิจัที�ฝ่ังรากในปีระเทศไทยมาอิย่างยาวนาน และเปี็น
ปีัญหาที�เรียกไดื้ว่าเปี็นจัุดืกำาเนิดืขอิงธุรกิจัสินเชื�อิไมโคร
ไฟแนนซ์ในปีระเทศไทย ดืังนั�น หลักการขอิงบริษัทฯ คือิการ
ดืำาเนินงานโดืยยึดืมั�นต่อินโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ�งรวมถึง
ผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิ ขั�นตอินในการอินุมัติสินเชื�อิ และการให้
บริการต้อิงเป็ีนไปีอิย่างทั�วถึงและเท่าเทยีม และไม่มกีารกีดืกัน 
หรือิแบ่งแยกล่กค้าดื้วยแตกต่างทางกายภาพ, ทางเพศ, 
เชื�อิชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรือิ ทัศนคติทางดื้าน
การเมือิง มาใช้เปี็นเครื�อิงมือิในการลดืความเหลื�อิมลำ�าทาง 
การเงินขอิงปีระชาชนไทย ดื้วยการเปี็นแหล่งเงินก้่ทางเลือิก
เพื�อิเพิ�มโอิกาสให้ปีระชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินก่้ไดื้ง่าย
และสะดืวกยิ�งขึ�น

ฝ่ายกิจการสาขา

ผู้จัดการเขต

10 สาขาย่อย 10 ศูนย์บริการ

สาขาใหญ่
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 1.2.1 ขั้อม่ลเก่�ยุวักับัผลิต่ภัณฑ์
 

 1. การพัิฒินาผลติ่ภัณฑ์สินเชื่�อโดำยุคำานึงถืงึ ESG 
ดำ้วัยุ Asset-Based Assessment Approach
 ในปีี 2563 เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล มผีู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิ
ไมโครไฟแนนซ์สำาหรับลก่ค้ารายย่อิย โดืยมุง่เน้นไปียงัผู้ลติภณัฑ์
สนิเชื�อิที�ใช้วิธกีารพิจัารณาอินมุตัสินิเชื�อิแบบ unconventional 
ด้ืวยการคำานงึถึงผู้ลกระทบด้ืานสงัคมผู่้านวิธกีารปีระเมนิมล่ค่า
หลกัปีระกัน (Asset-Based Assessment Approach) ทดืแทน
การปีระเมินข้อิม่ล หรือิเรียกร้อิงหลักฐานปีระเภทรายไดื้ และ
ข้อิม่ลเครดืิตบ่โรขอิงล่กค้า ซึ�งเปี็นข้อิม่ลที�ปีระชากรส่วนใหญ่
ขอิงปีระเทศไม่มี เนื�อิงจัากเปี็นกลุ่มล่กค้าที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา 
ซึ�งบริษัทฯ เชื�อิว่าวิธีการปีระเมินดืังกล่าวจัึงถือิเปี็นทางอิอิก
สำาหรับปีระชากรกลุ่มนี�ในการเข้าถึงแหล่งเงินก้่ทางเลอืิก และ
เป็ีนการลดืความเหลื�อิมลำ�าดื้านการเงินในปีระเทศ โดืยบริษัทฯ 
พิจัารณาเลือิกหลักปีระกันสำาหรับผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิซึ�งมีความ
เสี�ยงการผู้ดิืนดัืชำาระตำ�า อิตัราส่วนการให้สนิเชื�อิ โดืยเทยีบกับ
ม่ลค่าหลักปีระกันที�เหมาะสม การกำาหนดืวงเงินส่งสุดืต่อิ
สัญญาและล่กค้าในระดืับตำ�า อิัตราดือิกเบี�ยที�เหมาะสมต่อิ
ความเสี�ยงดื้านเครดืิต ขั�นตอินการติดืตามหนี� และขั�นตอิน
การอินุมัติสินเชื�อิ ล้วนเปี็นปีัจัจััยที�ส่งผู้ลให้อิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้
เกิดืรายไดื้ขอิงพอิร์ตสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ อิย่่ในระดืับตำ�ากว่า
อิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิงอิุตสาหกรรม ซึ�งอิัตราหนี�
ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิงบริษัทฯ เปี็นดืัชนีชี�วัดืผู้ลการทำางาน
ขอิงบุคลากรที�สำาคัญที�สุดื
 ซึ�งผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิหลกัขอิงบริษัทฯ คอืิ สนิเชื�อิจัำานำา
ทะเบียนรถ หรือิสินเชื�อิที�มีหลักปีระกัน อิย่างไรก็ตาม เพื�อิ
ตอิบสนอิงต่อิความต้อิงการขอิงลก่ค้าเดืมิขอิงบริษัทฯ บริษัทฯ 
ไดื้ขยายผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิไปีส่่ผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิที�ไม่มีหลัก
ปีระกันภายใต้ใบอินญุาตสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ และ
ใบอินุญาตสินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้
การกำากับ และสินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ใหม่ ซึ�งบริษัทฯ 
เลง็เหน็ถึงศักยภาพในการเตบิโตผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิใหม่ ดืงักล่าว
ในอินาคต ดืงันั�น ผู้ลติภณัฑ์ทางการเงินสำาหรับลก่ค้ารายย่อิย
ในปีัจัจัุบันขอิงบริษัทฯ สามารถ แบ่งอิอิกเปี็น 5 ผู้ลิตภัณฑ์
สินเชื�อิหลัก และ 1 บริการเสริม ดืังต่อิไปีนี�

 1.1 สินเชื่�อทะเบ่ัยุนรถื 
 บริษัทฯ ให้บริการสนิเชื�อิทะเบยีนรถแก่ลก่ค้ารายย่อิย 
ทั�วไปี ดื้วยใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคล ภายใต้
การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ซึ�งใบอินญุาตปีระกอิบ
ธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลดืังกล่าว อินุญาตให้สามารถเรียกเก็บ
ดือิกเบี�ยได้ืไม่เกินอิตัรา ร้อิยละ 24 ต่อิปีี (ตามปีระกาศธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย ที� สนส.12/2563 เรื�อิง การกำาหนดืหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื�อินไขในการปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคล
ภายใต้การกำากับ) โดืยมยีานพาหนะปีระเภทต่างๆ เป็ีนปีระกัน 
ปีระกอิบดื้วยรถจัักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ และรถเพื�อิ
การเกษตรที�จัดืทะเบยีนกับกรมขนส่งทางบก และเป็ีนกรรมสทิธิ�
ขอิงผู้่ข้อิสนิเชื�อิมาไม่น้อิยกว่าระยะเวลาที�บริษัทฯ กำาหนดื ทั�งนี� 
ล่กค้าที�มาขอิสินเชื�อิจัะต้อิงส่งมอิบสมุดืค่่มือิจัดืทะเบียนรถ
ตวัจัริงให้แก่บริษัทฯ เพื�อิเป็ีนปีระกัน โดืยไม่ต้อิงจัดืทะเบยีนโอิน 
กรรมสทิธิ�ในสมดุืค่ม่อืิจัดืทะเบยีนรถให้แก่บริษัทฯ ทั�งนี� ล่กค้า
จัะยังคงเปี็นเจั้าขอิงกรรมสิทธิ�ในรถที�นำามาเปี็นหลักปีระกัน
ในการขอิสินเชื�อิและสามารถนำารถกลับไปีใช้งานไดื้ตามปีกติ

 1.2 สินเชื่�อท่�ม่โฉนดำท่�ดิำนเป็นหลักประกัน 
 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื�อิที�มีโฉนดืที�ดืินเปี็นปีระกัน 
ล่กค้าที�มาขอิสินเชื�อิจัะต้อิงส่งมอิบโฉนดืที�ดืินตัวจัริงให้แก่ 
บริษัทฯ เพื�อิใช้เปี็นปีระกัน ทั�งนี� บริษัทฯ เพิ�มทางเลือิกให้แก่
ล่กค้าในการจัดืจัำานอิงที�ดืนิหากลก่ค้าต้อิงการวงเงินสนิเชื�อิสง่ 
ทั�งนี�อิัตราดือิกเบี�ยขอิงสินเชื�อิที�มีโฉนดืที�ดืินเปี็นปีระกันมี
อิัตราดือิกเบี�ยไม่เกินร้อิยละ 15 ต่อิปีี

 1.3 สินเชื่�อส่วันบุัคคล 
 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื�อิส่วนบุคคลแบบไม่มี
หลักปีระกัน ดื้วยใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคล
ภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ตั�งแต่วันที� 
31 สิงหาคม 2549 แก่ล่กค้าที�มีปีระวัติการผู้่อินชำาระ สินเชื�อิ
ทะเบียนรถกับบริษัทฯ มาก่อิน และมีปีระวัติการผู้่อินชำาระที�ดืี
เท่านั�น เนื�อิงจัากเปี็นการให้สินเชื�อิโดืยไม่มีหลักปีระกัน ซึ�ง
ใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิ ส่วนบคุคลดืงักล่าวอินญุาตให้
สามารถเรียกเก็บดือิกเบี�ย ไดื้ไม่เกินอิัตราร้อิยละ 25 ต่อิปีี 
(ตามปีระกาศธนาคารแห่งปีระเทศไทย ที� สนส.12/2563 
เรื�อิงการกำาหนดืหลกัเกณฑ์วิธกีารและเงื�อินไขในการปีระกอิบ
ธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ)

 1.4 สินเชื่�อนาโนไฟแนนซ์ 
 บริษัทฯ ให้บริการสินเชื�อินาโนไฟแนนซ์ (Nano 
Finance) ด้ืวยใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการ 
ปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่ง ปีระเทศไทย
ตั�งแต่วันที� 26 พฤษภาคม 2558 ซึ�งใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจั
สินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพดืังกล่าวอินุญาตให้
สามารถเรียกเก็บดือิกเบี�ยได้ืไม่เกินอิตัราร้อิยละ 33 ต่อิปีี (ตาม
ปีระกาศธนาคารแห่งปีระเทศไทย ที� สนส.13/2563 เรื�อิงการ
กำาหนดืหลักเกณฑ์วิธีการและเงื�อินไขในการปีระกอิบธุรกิจั
สินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ) และ

รายงานประจ�าปี 2563
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เปี็นสินเชื�อิแบบไม่มีหลักปีระกัน โดืยมีวัตถุปีระสงค์การให้
สินเชื�อิเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพให้แก่ล่กค้าที�มีปีระวัติการผู้่อิน 
ชำาระสินเชื�อิทะเบียนรถกับบริษัทฯ มาก่อิน และมีปีระวัติการ
ผู้่อินชำาระที�ดืีเท่านั�น

 1.5 สินเชื่�อเช่่าซื�อรถืจัำกรยุานยุนต์่ 
 บริษัทฯ ปีระกอิบธุรกิจัให้บริการสินเชื�อิเช่าซื�อิ
รถจักัรยานยนต์ภายใต้ บริษัท เมอืิงไทยลสิซิ�ง จัำากัดื (“MTLS”) 
ซึ�งจัดืทะเบียนจััดืตั�งบริษัทจัำากัดืเมื�อิวันที� 1 มีนาคม 2562 
โดืยมีทุนจัดืทะเบียนและเรียกชำาระ แล้วจัำานวน 20 ล้านบาท 
แบ่งเปี็นหุ้นสามัญจัำานวน 200,000 หุ ้น ม่ลค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ ถือิหุ้นใน MTLS จัำานวน 
199,997 หุ้น คิดืเปี็นสัดืส่วนร้อิยละ 99.99 ขอิงจัำานวนหุ้นที�
จัำาหน่ายได้ืแล้ว ทั�งหมดื MTLS ปีระกอิบธุรกิจัให้บริการสนิเชื�อิ
เช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ใหม่แก่ล่กค้าสินเชื�อิทะเบียนรถขอิง 
บริษัทฯ ที�มีปีระวัติการชำาระที�ดืีและมีความต้อิงการจัะซื�อิ
รถจัักรยานยนต์ใหม่ดื้วยการเช่าซื�อิผู้่านสาขา ขอิงบริษัทฯ
 เมื�อิวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที�ปีระชุมคณะกรรมการ 
บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื(มหาชน) มีมติเพิ�ม 

ทุนจัดืทะเบียนขอิงบริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื จัากเดืิม 
20,000,000 บาท เปี็น 500,000,000 บาท

 1.6 ธุรกิจำบัริการนายุหน้าประกันวัินาศึภัยุ 
 บริษัทฯ ปีระกอิบธรุกิจันายหน้าปีระกันวินาศภยัภายใต้ 
บริษัท เมือิงไทยลิสซิ�ง อิินชัวรันส์ โบรกเกอิร์ จัำากัดื (“MTLI”) 
ซึ�งจัดืทะเบียนจััดืตั�งบริษัทจัำากัดื เมื�อิวันที� 4 กุมภาพันธ์ 2554 
โดืยมีทุนจัดืทะเบียนและเรียกชำาระแล้วจัำานวน 2 ล้านบาท 
แบ่งเปี็นหุ้นสามัญจัำานวน 20,000 หุ้น ม่ลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ปัีจัจับุนั บริษัทฯ ถือิหุน้ใน MTLI จัำานวน 19,998 หุน้ 
คิดืเปี็นสัดืส่วนร้อิยละ 99.99 ขอิงจัำานวนหุ ้นที�จัำาหน่าย
ไดื้แล้วทั�งหมดื 
 
 MTLI ปีระกอิบธุรกิจันายหน้าปีระกันวินาศภยั ได้ืแก่ 
พ.ร.บ. รถจักัรยานยนต์และรถยนต์ (Compulsory Third Party 
Insurance : CTP) และปีระกันอิบุตัเิหต ุส่วนบคุคล โดืยได้ืรับ
ใบอินุญาตเปี็นนายหน้าปีระกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติ
ปีระกันวินาศภยั พ.ศ. 2535 จัากสำานกังานคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการ ปีระกอิบธุรกิจัปีระกันภัย (คปีภ.) ตั�งแต่วันที� 
4 พฤษภาคม 2554 ปัีจัจับุนักรมธรรม์ปีระกันวินาศภยั ที� MTLI 
เปี็นนายหน้าในการจัำาหน่าย ไดื้แก่ กรมธรรม์ปีระกันภัย
คุ้มครอิงผู้่้ปีระสบภัยจัากรถสำาหรับรถ จัักรยานยนต์ (พ.ร.บ. 
รถจักัรยานยนต์) กรมธรรมคุม้ครอิงผู้่ป้ีระสบภยัจัากรถสำาหรับ
รถยนต์ (พ.ร.บ. รถยนต์) กรมธรรม์ปีระกันภัยรถหาย และ
กรมธรรม์ปีระกันภัย อิุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื�อิเปี็นการอิำานวย
ความสะดืวกให้แก่ล่กค้า

ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อนุมัติด้วยวิธีการประเมิน
มูลค่าหลักประกันของบริษัทฯ ในปี 2563 ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2563

สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ
(ล้านบาท) 50,984.60

ร้อยละ 72.21
กลุ ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจ�า

ร้อยละ 22.36

สินเชื่อจ�าน�าโฉนดที่ดิน 
(ล้านบาท) 5,277.04 

ร้อยละ 7.47

กลุ่มลูกค้าที่ ไม่มีรายได้ประจ�า 
(ESG) 

ร้อยละ 77.64

สินเชื่อมีหลักประกันคงค้างรวม 
 (ล้านบาท) 56,261.64

ร้อยละ 79.68

สินเชื่อไม่มีหลักประกันคงค้างรวม 
(ล้านบาท) 14,345.64

ร้อยละ 20.32
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 2. การพัิฒินาการเข้ัาถึืงแหล่งเงนิก้่ขัองลก่ค้าด้ำวัยุ
การขัยุายุสาขัา
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงล่กค้าดื้วยกลยุทธ์
การขยายจัำานวนสาขาไปีทั�วทุกภ่มิภาคในปีระเทศซึ�งดืำาเนิน
ตามแผู้นกลยทุธ์ในการดืำาเนนิธรุกิจัระยะกลางขอิงบริษัทฯ ซึ�ง
ครอิบคลุมตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2561-2563 ส่งผู้ลให้ล่กค้าและ
ปีระชาชน โดืยเฉพาะกลุม่ลก่ค้าที�ไม่สามารถเข้าถึงบริการขอิง 
ธนาคารพาณชิย์ หรือิดืจิัทิลัแบงก์กิ�งสามารถเข้าถึงการให้บริการ
ขอิงบริษัทฯ ไดื้ง่ายและสะดืวกยิ�งขึ�น 
 โดืยในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้เปีิดืสาขาใหม่จัำานวน 
777 สาขา เปี็นสาขาใหญ่จัำานวน 36 สาขา สาขาย่อิยจัำานวน 
314 สาขา และสาขาศ่นย์บริการจัำานวน 427 สาขา อิย่างไร
ก็ตาม อิตัราเฉลี�ยสนิเชื�อิคงค้างต่อิสาขาเท่ากับ 14.53 ล้านบาท  

ณ สิ�นปีี พ.ศ. 2562 ที�เท่ากับ 14.69 ล้านบาท สะท้อินให้เห็น
ว่าบริษัทฯ สามารถรักษาปีระสิทธิภาพในการเติบโตล่กหนี�เงิน
ให้สินเชื�อิผู้่านการขยายสาขาไดื้อิย่างมั�นคง
 ทั�งนี� กลยทุธ์การขยายธุรกิจั ในระหว่างปีี 2564-2566 
จัะยังคงดืำารงอิัตราการเติบโตผู้่านการเปีิดืสาขาดื้วยการเปีิดื
สาขาอิีกเฉลี�ยปีีละ 600 สาขา อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดื้เพิ�ม 

กลยทุธ์การขยายช่อิงทางการปีล่อิยสนิเชื�อิ และเพิ�มผู้ลติภณัฑ์ 

และบริการสินเชื�อิใหม่ๆ เพิ�มขึ�นอิีกดื้วย ดื้วยความคาดืหวังว่า 
กลยทุธ์ที�เพิ�มมาดืงักล่าว จัะช่วยปีรับปีรุงปีระสทิธภิาพขอิงสาขา 
หรือิอิัตราส่วนสินเชื�อิต่อิสาขาขอิงบริษัทฯ ให้เพิ�มส่งขึ�น

23,541

1,664

2,424

3,279

4,107

4,884

14.1580,000

60,000

40,000

20,000

-

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

14.70 14.69

สินเช่อิคงค้าง สินเช่อิคงค้างต่อิสาขา

สินเช่อิคงค้างต่อิสาขา

จัำนวนสาขา

จัำนวนสาขา

25632562256125602559

35,622

48,047

60,338

14.69

70,968

14.53
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 3. การออกแบับัผลิต่ภัณฑ์สินเชื่�อ เงื�อนไขั และขัั�นต่อนการปฏิบััติ่งานให้เหมาะสมเพืิ�อการควับัคุมควัามเส่�ยุง
การผดิำนัดำช่ำาระ
 บริษัทฯ พิจัารณาเลือิกหลักปีระกันสำาหรับผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิ ซึ�งมีความเสี�ยงการผู้ิดืนัดืชำาระตำ�า อิัตราส่วนการให้สินเชื�อิ
โดืยเทยีบกับม่ลค่าหลักปีระกันที�เหมาะสม การกำาหนดืวงเงินส่งสุดืต่อิสัญญาและล่กค้าในระดืับตำ�า อิัตราดือิกเบี�ยที�เหมาะสมต่อิ
ความเสี�ยงดื้านเครดืิต ขั�นตอินการตดิืตามหนี�และขั�นตอินการอินุมัติสนิเชื�อิล้วนเป็ีนปัีจัจัยัที�ส่งผู้ลให้อิตัราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายได้ื
ขอิงพอิร์ตสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ อิย่่ในระดืับตำ�ากว่าอิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิงอิุตสาหกรรม ซึ�งอิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้
ขอิงบริษัทฯ เปี็นดืัชนีชี�วัดืผู้ลการทำางานขอิงบุคลากรที�สำาคัญที�สุดื

 4. การสร้างประสบัการณ์ท่�ด่ำแก่ล่กค้า
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจัำานวนล่กค้าคงค้างทั�งหมดื 2 ล้านคน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเพิ�มปีระสิทธิภาพ
ในการพัฒนาปีระสบการณ์ (Customer Experience) เปี็นกลยุทธ์ในการพัฒนาอิย่างยั�งยืนที�สำาคัญ ดืังนั�น ในปีี 2563 นี�บริษัทฯ 
จัึงไดื้ดืำาเนินงานดืังต่อิไปีนี�

 4.1 การมุ่งเน้นการให้บัริการท่�เป็นเลิศึ ทั�วัถืึง และเท่าเท่ยุม
  นโยบายการให้บริการที�เปี็นเลิศ
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานดื้านการบริการ โดืยจััดืให้พนักงานไดื้ฝ่ึกอิบรม และไดื้รวมผู้ลการปีระเมินการให้
บริการเปี็นส่วนหนึ�งขอิงเครื�อิงมือิวัดืผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบุคลากร (KPI) การให้บริการต่อิล่กค้า 

  ช่อิงทางสำาหรับ Customer Engagement
 แม้ว่าลก่ค้าส่วนใหญ่ขอิงบริษัทฯ จัะเป็ีนลก่ค้ากลุม่อิอิฟไลน์ (Offline) อิย่างไรก็ตาม ในปีีที�ผู่้านมา บริษัทฯ พบว่าจัำานวนลก่ค้า 
ที�ตดิืต่อิบริษัทฯ ผู่้านช่อิงทางอิอินไลน์ อิาท ิสื�อิสงัคมอิอินไลน์, โทรศัพท์, และอิเีมล มกีว่า 170,000 ราย เตบิโตจัากปีี 2562 กว่าร้อิยละ 45

สาขาบริการ
ลูกค้าจ�านวน 

4,884 
สาขาทั่วประเทศ

ศูนย์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์

หมายเลข
02-4838888

Facebook Line
แอปพลิเคชัน
เมืองไทย 4.0
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 4.2 การพัิฒินานวััต่กรรม และ Digital Trans-
formation
  แอปพิลิเคชั่น เมืองไทยุ แคปปิต่อล 4.0
 เปี็นแอิปีพลิเคชันบนโทรศัพท์มือิถือิ ซึ�งเริ�มเปีิดืให้
บริการแก่ล่กค้าขอิงบริษัทฯ มาตั�งแต่ปีี 2560 เพื�อิอิำานวย
ความสะดืวกให้แก่ลก่ค้าในการตรวจัสอิบสนิเชื�อิคงค้างวันชำาระ 
และตำาแหน่งขอิงสาขาขอิงบริษัทฯ อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีนโยบายในการพัฒนาอิอินไลน์ โมดื่ลต่างๆ เพิ�มขึ�น อิาท ิ
การชำาระสินเชื�อิอิอินไลน์ และบริการอิื�นๆ ในอินาคต

 4.3 การปลก่ฝังการต่ระหนักร้่และวิันัยุทางการเงนิ
ให้แก่ล่กค้า
  โครงการร้่รับ-จัับจั่าย
 บริษัทฯ ได้ืจัดัืทำาโปีรแกรมร้่รับจับัจ่ัาย ซึ�งเป็ีนโปีรแกรม
บัญชีให้ผู้่้ ใช้งานสามารถบันทึกรายรับรายจั่าย โดืยอิิงจัาก
แนวทางปีฏิบัติขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย เพื�อิตอิบสนอิง
ต่อิเป้ีาหมายการลดืหนี�ครัวเรือินในภาคปีระชาชนขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย พร้อิมทั�งเปีิดืให้ล่กค้าขอิงบริษัทฯ และ
ปีระชาชนทั�วไปีสามารถ ดืาวน์โหลดืโปีรแกรมจัากหน้าเว็บไซต์
ขอิงบริษัทฯ ไปีใช้ไดื้โดืยไม่มีค่าใช้จั่ายโดืยโปีรแกรมสามารถ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้จ่ัายว่ามวิีนยัหรือิไม่มวิีนยั มเีป้ีาหมาย
ให้ผู้่้ ใช้งานไดื้เข้าใจัพฤติกรรมการใช้จั่ายขอิงตนเอิง สามารถ
ติดืตามค่าใช้จั่าย รายรับ และเงินอิอิมไดื้หรือิหากล่กค้าและ
ปีระชาชนทั�วไปีต้อิงการสมุดืบันทึกบัญชีรายรับ-รายจั่าย 
ก็สามารถขอิไดื้จัากสาขาขอิง บริษัทฯ ทุกสาขา 

  โครงการ “คลินิกแก้หนี�” ร่วมกับ บสส.
 นอิกเหนือิจัากกิจักรรมเพื�อิสังคมที�บริษัทฯ ริเริ�มขึ�น
เพื�อิสนบัสนนุการสร้างวินยัทางการเงินให้แก่ลก่ค้าขอิง บริษัทฯ 
และปีระชาชนทั�วไปีแล้วนั�น บริษัทฯ ยังร่วมกับ บสส. ในการ
เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี�เพื�อิช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิยที�มี
หนี�กับเจ้ัาหนี�หลายราย โดืยเป็ีนหนี�เสยีบตัรเครดืติ บตัรกดืเงินสดื 

และสินเชื�อิส่วนบุคคลที�ไม่มีหลักปีระกัน เพื�อิให้มีโอิกาสแก้
ปัีญหาหนี� ควบค่กั่บการส่งเสริมเรียนร้่การวางแผู้นและสร้างวินยั 
ทางการเงินที�ดืีให้แก่ล่กหนี�และปีระชาชนที�สนใจั เพื�อิปี้อิงกัน
มใิห้เกิดืปัีญหาทางเศรษฐกิจัและสงัคม ขอิงปีระเทศในระยะยาว 
โดืยในปีีนี�มีผู้่้ปีระกอิบการที�มิใช่สถาบันการเงินเข้าร่วมทั�งสิ�น 
19 สถาบัน

  ร่วมโครงการให้ความร้่ดื้านการเงินแก่ปีระชาชน
 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน
และตลาดืการเงิน สภาผู้่้แทนราษฎรไดื้จััดืงานสัมมนาเรื�อิง 
“การลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ	และการยกระดบัเศรษฐกิจ
ฐานราก	 :	ภาคเหนือ” เมื�อิวันศุกร์ที� 21 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้อิงปีระชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อิมการถ่ายทอิดืสดืผู่้าน Facebook โดืยคณุช่ชาต ิเพ็ชรอิำาไพ 
ปีระธานกรรมการบริหารบริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ไดื้ร่วมเปี็นวิทยากรผู้่้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนา 
พร้อิมกับ คุณวิทัย รัตนากร ผู้่้อิำานวยการธนาคารอิอิมสิน 
และคุณอิภิรมย์ สุขปีระเสริฐ ผู้่้จััดืการธนาคารเพื�อิการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร โดืยนำาเสนอิความคิดืเห็นเพื�อิเปี็น
แนวทางในการลดืความเหลื�อิมลำ�าดื้านการเงินให้แก่นิสิต 
นักศึกษา อิาจัารย์ และบุคคลทั�วไปีไดื้รับทราบ

 4.4 การพัิฒินาจำริยุธรรมขัองอุต่สาหกรรม
 บริษัทฯ ร่วมกับผู้่ ้ปีระกอิบการในสมาคมการค้า
ผู้่ป้ีระกอิบธุรกิจัสนิเชื�อิทะเบยีนรถ และชมรมสนิเชื�อิส่วนบคุคล 

ไดื้เข้าร่วมรับฟังและแสดืงความคิดืเห็นร่วมกับธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทยสำาหรับแนวทางและมาตรการช่วยเหลอืิปีระชาชน
ที�ไดื้รับผู้ลกระทบจัากการแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 ใน 

ปีี 2563 ดืังนี�

  เมื�อิวันที� 25 มีนาคม 2563 สมาคมการค้า 
ผู้่ป้ีระกอิบธุรกิจัสนิเชื�อิทะเบยีนรถ และชมรมสนิเชื�อิส่วนบคุคล
ร่วมให้ความเห็นตรงกันว่าผู้ลกระทบจัากการแพร่ระบาดืขอิง
ไวรัส COVID-19 ได้ืขยายวงกว้างไปียงัปีระชาชนและธรุกิจัใน
ทกุภาคส่วน จังึต้อิงร่วมมอืิกันอิย่างเร่งด่ืวนเพื�อิให้ปีระเทศไทย
สามารถก้าวข้ามภาวะที�ยากลำาบากนี�ไดื้ จัึงตกลงร่วมกันที�จัะ
กำาหนดืมาตรการขั�นตำ�าเพื�อิช่วยเหลือิล่กหนี�ที�ใช้ผู้ลิตภัณฑ์
บัตรเครดืิต สินเชื�อิส่วนบุคคล เช่าซื�อิ ลีสซิ�ง สินเชื�อิเพื�อิ
ที�อิย่ ่อิาศัย และสินเชื�อิธุรกิจั SMEs ซึ�งยังไม่เปี็นหนี�ค้าง
ชำาระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มผีู้ลตั�งแต่งวดืการชำาระหนี� วันที� 
1 เมษายน 2563 ซึ�งสรุปีสาระสำาคญัที�เกี�ยวข้อิงกับบริษัทฯ ได้ืดืงันี�
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  เมื�อิวันที� 19 มิถุนายน 2563 สมาคมการค้าผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิทะเบียนรถ และชมรมสินเชื�อิส่วนบุคคล
ปีระกาศร่วมสนบัสนนุโครงการคลนิกิแก้หนี�ระยะที� 2 เพื�อิสานต่อิเจัตนารมณ์ในการช่วยเหลอืิปีระชาชนที�มปัีีญหาหนี�เสยี โดืยการ
ขยายขอิบข่ายความร่วมมือิในระยะที� 2 จัากเดืิมที�ครอิบคลุมเฉพาะล่กหนี�ขอิงธนาคารพาณิชย์ ให้ครอิบคลุมล่กหนี�ขอิง 
ผู้่ป้ีระกอิบการ Non-bank อิกี 19 แห่ง เนื�อิงจัากลก่หนี�ขอิง Non-bank มจีัำานวนกว่า 80% ขอิงทั�งหมดื โดืยลก่หนี�ขอิง Non-bank 
สามารถสมัครไดื้ตั�งแต่วันที� 15 พฤษภาคม 2562 เปี็นต้นไปี

 4.5 การเคารพิต่่อควัามพึิงพิอใจำ สิทธิ และขั้อม่ลส่วันบุัคคลขัองล่กค้า
  ขั้อเสนอแนะและผลสำารวัจำควัามพึิงพิอใจำขัองล่กค้า

ประเภทสินเชื่อ แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต�่า

 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจั (SFI)  
 เลื�อินการชำาระเงินต้นและดือิกเบี�ยเปี็นเวลา 3 เดืือิน
  ผู้่้ ให้บริการอิื�นเลือิกดืำาเนินการระหว่าง เลื�อินการชำาระ 

 เงินต้นและดือิกเบี�ยเปี็นเวลา 3 เดืือิน หรือิ ลดืค่างวดื 

 อิย่างน้อิย 30% ขอิงค่างวดืเดืิม เปี็นเวลา 6 เดืือิน

ผู้่้ ให้บริการเลือิกดืำาเนินการระหว่าง
 เลื�อินการชำาระเงินต้นและดือิกเบี�ยเปี็นเวลา 3 เดืือิน
 พักชำาระหนี�เงินต้น เปี็นเวลา 6 เดืือิน

พักชำาระเงินต้น 3 เดืือิน และพิจัารณาลดืดือิกเบี�ยให้ตาม
ความเหมาะสมขอิงล่กหนี�แต่ละราย

สินเชื่�อส่วันบุัคคลท่�ผ่อนช่ำาระเป็นงวัดำ
(installment) และสินเชื่�อจำำานำาทะเบ่ัยุนรถื

สินเชื่�อเช่่าซื�อ (hire purchase)
1. รถจัักรยานยนต์ : วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
2. รถทุกปีระเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

สินเชื่�อธุรกิจำ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ 
นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ลบ.

ให้คะแนนความพึงพอใจ
บนแอปพลิเคชัน
เมืองไทย แคปปิตอล 4.0

แบบสอบถามส�ารวจ
ความพึงพอใจ

Facebook

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
Whistleblower ทางอีเมล 
หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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รายุได้ำดำอกเบ่ั�ยุและ 
ค่าธรรมเน่ยุมในการให้
บัริการสินเชื่�อ
 สินเชื�อิทะเบียนรถ

และที�ดืิน
MTC บริษัทแม่ 11,212 76.10 9,604 75.69 8,096 77.73

 สินเชื�อิส่วนบุคคล MTC บริษัทแม่ 2,704 18.35 2,271 17.90 1,448 13.90

 สินเชื�อิเช่าซื�อิ MTLS 99.99 46 0.31 5 0.04 - -

รวัมรายุได้ำดำอกเบ่ั�ยุและ
ค่าธรรมเน่ยุม

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

   ขั้อม่ลส่วันบุัคคลขัองล่กค้า
 เพื�อิให้บริษัทฯ ดืำาเนินธุรกิจัสอิดืคล้อิงกับ พ.ร.บ. ข้อิม่ลส่วนบุคคลฯ ซึ�งไดื้รับการปีระกาศในพระราชกิจัจัานุเบกษา เมื�อิ
วันที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจัะมีผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปี็นต้นไปี บริษัทฯ จัึงกำาหนดืนโยบายที�
เกี�ยวข้อิง คือินโยบายการรักษาข้อิม่ลและความปีลอิดืภัยสารสนเทศ และเปีิดืเผู้ยนโยบายดืังกล่าวในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ทั�งนี�
นอิกจัากการกำาหนดืนโยบายดืังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ�มปีระเดื็นความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิงกับการรักษาข้อิม่ลส่วนบุคคล โดืยมี
ฝ่่ายกฎหมายและฝ่่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเปี็นผู้่้ปีฏิบัติงานเพื�อิลดืหรือิจัำากัดืความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิง ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติ
ตามกฎหมายเพื�อิการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคลขอิงล่กค้าแล้ว

หมายเหตุ:	ลูกหน้ีคงค้างค�านวณจากมูลหน้ีตามสัญญาและดอกเบี้ยค้างรับ

 1.2.2 โครงสร้างรายุได้ำ
 ผู้ลการดืำาเนินธุรกิจัในปีี 2563 บริษัทฯ มีรายไดื้หลักคือิรายไดื้ดือิกเบี�ย คิดืเปี็นสัดืส่วนร้อิยละ 94.76 ขอิงรายไดื้รวม 
ทั�งนี� รายไดื้จัากสินเชื�อิเช่าซื�อิมีการเติบโตตามเปี้าหมายที�บริษัทฯ วางไว้ แม้ว่าจัะอิย่่สถานการณ์โรคระบาดือิุบัติใหม่ Covid-19 
แต่มิไดื้ส่งผู้ลกระทบต่อิการเติบโตขอิงรายไดื้อิย่างมีนัยสำาคัญ ซึ�งโครงสร้างรายไดื้ขอิงบริษัทฯ มีรายละเอิียดืดืังนี�

 ยุอดำล่กหน่�คงเหลือต่ามประเภทขัองผลิต่ภัณฑ์สินเชื่�อ

     ปี 2563      ปี 2562        ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินเชื�อิทะเบียนรถ 50,985 71.84 42,946 71.17 34,276 71.34

สินเชื�อิมีโฉนดืที�ดืินเปี็นหลักปีระกัน 5,277 7.44 5,351 8.87 6,631 13.80

สินเชื�อิส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักปีระกัน 6,928 9.76 6,104 10.12 4,925 10.25

สินเชื�อินาโนไฟแนนซ์ 7,417 10.45 5,852 9.70 2,216 4.61

สินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ใหม่ 361 0.51 85 0.14 - -

รวัมล่กหน่�คงค้าง 70,968 100.00 60,338 100.00 48,047 100.00

ประเภทผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ประเภทของรายได้  ด�าเนินการโดย % การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละ

รายงานประจ�าปี 2563
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หมายเหตุ: 1) รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าติดตามทวงถาม

  2) รายได้อืน่ ประกอบด้วยรายได้ค่าบริการข้อมลูแก่บริษัทประกัน ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเสียหายจากการยดึรถ  

รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

รายได้ค่าธรรมเนียม

และบริการ
	1)

677 4.60 679 5.35 758 7.28

 รายได้ค่านายหน้าจาก

การขายประกันวินาศภัย

MTLI 99.99 49 0.33 44 0.35 38 0.36

รายได้อื่น
	2)

45 0.31 85 0.67 76 0.73

รวมรายได้ 14,733 100.00 12,688 100.00 10,416 100.00

 1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

 1.2.3.1  การตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

สินเชื�อทะเบ่ยนจำานำารถและสินเชื�อส่วนบุคคล

	 สภาวะและแนวโน ้มอุตสาหกรรมสินเช่ือจำานำา

ทะเบียนรถ/สินเช่ือส่วนบุคคล	และขนาดของตลาดปี	2563

	 สืบเนือ่งจากภาวะการระบาดของโรคไวรัส	 Covid-19	

ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกเท่านั้น	แต่ยัง

ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึงระบบ	

Supply	Chain	ทั้งหมดอย่างมีนัยสำาคัญทำาให้เกิดการชะลอตัว

ด้านการส่งออกและด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่

เก่ียวข้องอันเกิดจากการปิดประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาต	ิ

และการชะลอการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วและนกัธรุกิจทัว่โลก	

ซ่ึงหลายสถาบันคาดการณ์ว่าการบริโภคของภาคเอกชนจะมี

แนวโน้มชะลอตัวลงตามปัจจัยพ้ืนฐานรายได้ที่ลดลง	 และ

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนจะสูงข้ึน	ทัง้นี	้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึ

ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน	และผู้ประกอบการที่

มิใช่สถาบันการเงินในการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน	ระยะ

ที	่1	โดยผู้ประกอบการสามารถขอเงนิกู้	Soft	Loan	จากธนาคาร

ออมสิน	 ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยตำ่าเพ่ือนำามาชดเชยสภาพคล่อง

จากมาตรการช่วยเหลอืและสามารถใช้แนวปฏบิตัทิางการบญัชี	

เรื่องมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสำาหรับกิจการที่ให้ความ 

ช่วยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจไทย	ประกาศ	ณ	วนัที	่16	เมษายน	2563	สำาหรบั

มาตรการช่วยเหลอืลกูหนีร้ายย่อยในระยะที	่ 2	นัน้	 เป็นการช่วย

เหลอืลกูหนีร้ายย่อยเป็นการเฉพาะ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้	ตาม

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย	ระยะที่	1	และ	

ระยะที่	2	ดังนี้

  เลื่อนการชำาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบ้ีย	เป็น

ระยะเวลา	3	เดือน

  ขยายระยะเวลาผ่อนชำาระเพื่อให้ค่างวดลดลง

จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

  ลดอัตราดอกเบีย้สำาหรบัลกูหนีสิ้นเชื่อส่วนบุคคล

ที่ไม่มีหลักประกันทุกคนเหลือร้อยละ	 22	 ให้ลูกค้าทุกราย

เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องลงทะเบียน	เป็นระยะเวลา	3	เดือน

  ลดอัตราดอกเบี้ยสำาหรับลูกหนี้สินเชื่อทะเบียน

รถจกัรยานยนต์	เหลอืร้อยละ	21.25	รถยนต์	เหลือร้อยละ	19

ประเภทของรายได้  ดำาเนินการโดย
%การถือหุ้น

ของบริษัท

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละล้านบาท ร้อยละ
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 นอิกเหนือิจัากมาตรการช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิย
ข้างต้นแล้ว ในระยะแรกรัฐบาลได้ือิอิกมาตรการและโครงการ
ช่วยเหลอืิปีระชาชนต่างๆ อิาท ิโครงการเราไม่ทิ�งกัน โครงการ
ช่วยเหลือิเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือิปีระชาชนกลุ่ม
เปีราะบาง โดืยโครงการเราไม่ทิ�งกันเปี็นการให้เงินสนับสนุน 
จัำานวน 5,000 บาท เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน แก่ปีระชาชนที�
ไม่มีรายไดื้ปีระจัำาและไม่ไดื้อิย่่ในระบบปีระกันสังคม จัำานวน 
15.3 ล้านคน รวมม่ลค่าโครงการปีระมาณ 240,000 ล้านบาท 
โครงการช่วยเหลือิเกษตรกรเปี็นการให้เงินสนับสนุน จัำานวน 
5,000 บาท เป็ีนระยะเวลา 3 เดือืิน แก่เกษตรกรที�ขึ�นทะเบียน 
จัำานวน 10 ล้านคน รวมมล่ค่าโครงการปีระมาณ 150,000 ล้านบาท 
และโครงการช่วยเหลือิปีระชาชนกลุ่มเปีราะบางเปี็นการให้
เงินสนับสนุน จัำานวน 1,000 บาท เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน แก่
เดื็กแรกเกิดืถึงอิายุ 6 ปีี คนชรา และคนพิการ จัำานวน 13 
ล้านคน รวมมล่ค่าโครงการปีระมาณ 39,300 ล้านบาท ส่งผู้ลให้
ความต้อิงการสนิเชื�อิในระยะที�มกีารดืำาเนนิโครงการขอิงรัฐบาล 
หรือิในช่วงไตรมาส 2 ปีี 2563 ความต้อิงการสนิเชื�อิส่วนบคุคล
ชะลอิตัวทั�งระบบ รวมทั�งผู้่้ปีระกอิบการเพิ�มความระมัดืระวัง
ในการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ส่งขึ�น อิาทิ การลดื LTV การ
ตั�งสำารอิงที�ส่งขึ�น และการชะลอิการปีล่อิยสินเชื�อิ เปี็นต้น 
อิย่างไรก็ตามความต้อิงการสินเชื�อิเพิ�มส่งขึ�น และเริ�มกลับมา
ส่่สถานการณ์ปีกติตั�งแต่ไตรมาส 3 ปีี 2563 เปี็นต้นมา 
 ทั�งนี� สถานการณ์โรคระบาดื Covid-19 คาดืว่าจัะยงั
ไม่คลี�คลายในระยะเวลาอิันใกล้นี� และทิศทางเศรษฐกิจัไทย 
โดืยเฉพาะอิุตสาหกรรมการส่งอิอิกและท่อิงเที�ยวในปีระเทศ
จัะยงัคงซบเซาในระยะ 1-2 ปีีข้างหน้า หากยงัไม่สามารถผู้ลติ
วัคซีนให้ปีระชาชนไดื้ ใช้อิย่างแพร่หลาย ดืังนั�น สัดืส่วนหนี�
ครัวเรือินในปีระเทศจัะยังคงเพิ�มส่งขึ�น และผู้่้ปีระกอิบการยัง
คงต้อิงระมัดืระวังในเรื�อิงการบริหารจััดืการคุณภาพสินทรัพย์

 ณ สิ�นเดืือินธันวาคม พ.ศ. 2563 สำาหรับผู้่้ปีระกอิบ 
ธรุกิจัที�มใิช่สถาบนัการเงิน รายงานยอิดืสนิเชื�อิคงค้าง สนิเชื�อิ
ส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ (ไม่รวมที�มทีะเบยีน รถเป็ีนปีระกัน) 
รวมทั�งสิ�น 236,862 ล้านบาท เทียบกับยอิดืสินเช่อิคงค้าง
ปีระเภทเดืยีวกนัขอิงบรษิทัฯ จัำานวน 6,928 ล้านบาท หรือิคดิืเป็ีน 
ร้อิยละ 2.92 ขอิงสัดืส่วนการตลาดื ยอิดืสินเช่อิคงค้าง 
สินเช่อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับปีระเภทสนิเช่อิที�มทีะเบยีนรถ 
เป็ีนปีระกัน รวมทั�งสิ�น 118,267 ล้านบาท เทยีบกบัยอิดืสนิเช่อิ 
คงค้างปีระเภทเดืยีวกนัขอิงบรษิทัฯ จัำานวน 50,984.60 ล้านบาท 
หรือิคิดืเปี็นร้อิยละ 43.10 ขอิงสัดืส่วนการตลาดื สินเช่อิ 
รายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ มีม่ลค่า 
รวม 17,441 ล้านบาท เทียบกับยอิดืสินเช่อิคงค้างปีระเภท
เดืยีวกันขอิงบริษัทฯ จัำานวน 7,417 ล้านบาท หรือิคดิืเป็ีนร้อิยละ 
42.52 ขอิงสัดืส่วนการตลาดื

*แหล่งที่มาของข้อมูล	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

 อิย่างไรก็ดืี ในปีี พ.ศ. 2562 นี� สืบเนื�อิงจัากการที� 
กระทรวงการคลังไดื้กำาหนดืให้ธุรกิจัสินเชื�อิที�มีทะเบียนรถ
เปี็นปีระกันเปี็นธุรกิจัที�ต้อิงดืำาเนินการภายใต้ ใบอินุญาต
ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย ตามปีระกาศกระทรวงการคลังเรื�อิงกิจัการ
ที�ต้อิงขอิอินุญาตตาม ข้อิ 5 แห่งปีระกาศขอิงคณะปีฏิวัต ิ
ฉบบัที� 58 (เรื�อิงสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ) (ฉบบัที� 3) 
และมผีู้ลบงัคบัใช้ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็ีนต้นมา 
ส่งผู้ลให้มผีู้่ป้ีระกอิบการให้บริการสนิเชื�อิทั�งรายเก่าและรายใหม่ 
แสดืงความสนใจัในการเข้าส่ก่ารแข่งขันในอิตุสาหกรรมมากขึ�น 
ซึ�งผู้่้ปีระกอิบการเหล่านี� ไดื้รวมตัวกันในนามสมาคมการค้า
ผู้่ ้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิทะเบียนรถเพื�อิร่วมปีรึกษาหารือิ
แนวทางในการดืำาเนินธุรกิจัเพื�อิปีระโยชน์ขอิงผู้่้มีส่วนไดื้เสีย
ร่วมกันทุกภาคฝ่่าย

พักชำาระหนี� 0.14 3,817 6.0

ลดืค่างวดื 0.08 1,662 2.60

รวัม 0.22 5,479 8.60

มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน จ�านวนสัญญา
(ล้านสัญญา)

ยอดสินเชื่อคงค้าง
(ล้านบาท)

สัดส่วนต่อยอดสินเชื่อ 
คงค้าง (ร้อยละ)

รายงานประจ�าปี 2563
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 นอิกจัากนี� กระทรวงการคลังไดื้อิอิกใบอินุญาต
ปีระกอิบธุรกิจัภายใต้ ใบอินุญาตสินเชื�อิรายย่อิยระดืับจัังหวัดื 
ภายใต้การกำากับให้แก่ผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิจัำานำาทะเบียน
รถรายเล็กที�อิย่ ่ในร่ปีบริษัท ซึ�งเปี็นการเพิ�มช่อิงทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทนุขอิงปีระชาชนทั�วไปี (Financial Inclusion) 
ก่อิให้เกิดืความชัดืเจันและโปีร่งใสในการดืำาเนินธุรกิจัภายใต้ 
การกำากับ จัึงทำาให้มีผู้่้ปีระกอิบการเดืิมทั�งผู้่้ปีระกอิบการที�เป็ีน
สถาบนัการเงินและมใิช่สถาบนัการเงิน และผู้่ป้ีระกอิบการรายใหม่ 
รวมทั�งผู้่้ปีระกอิบการให้บริการสินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ 
บริษัทปีระกันภัย และผู้่้ปีระกอิบธุรกิจับริการดื้านการสื�อิสาร 
และธุรกิจัขายสินค้าอิุปีโภคบริโภคอิื�นๆ หันมาให้ความสนใจั
ที�จัะเข้าส่่การแข่งขันในอิุตสาหกรรมสินเชื�อิทะเบียนรถและ
สินเชื�อิรายย่อิยมากยิ�งขึ�น อิย่างไรก็ตาม ในปีี พ.ศ. 2563 นี� 
ผู้่ ้ปีระกอิบการไดื้เริ�มมีการพัฒนากลยุทธ์ ในการแข่งขัน 
ซึ�งสามารถแจักแจังไดื้ดืังต่อิไปีนี�

 1. การแขั่งขัันด้ำวัยุการนำาเสนอผลิต่ภัณฑ์สินเชื่�อ
ท่�แต่กต่่าง 
 เนื�อิงจัากการแข่งขันที�รุนแรงขึ�น ผู้่้ปีระกอิบการ
ให้บริการสินเชื�อิรายย่อิยจัึงพยายามสร้างความแตกต่างดื้วย
การนำาเสนอิผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิใหม่ หรือิผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิเดืมิที�
แต่ละผู้่้ปีระกอิบการมีความชำานาญเปี็นพิเศษ เพื�อิรักษาฐาน
ล่กค้าและครอิบครอิงกลุ่มล่กค้าใหม่ อิาทิ การขยับขยายจัาก
ผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถไปียังสินเชื�อิสำาหรับธุรกิจั
ขนาดืเล็ก สินเชื�อิจัำานำาโฉนดืที�ดืิน สินเชื�อิแบบกลุ่มหรือิ 
การปีล่อิยสินเชื�อิส่วนบุคคลให้แก่พนักงานเอิกชนที�รับเงิน
เดืือินผู้่านธนาคารขอิงตนเอิง เปี็นต้น 

 2. การแขั่งขัันด้ำวัยุเทคโนโลยุ่ 
 ผู้่้ปีระกอิบการรายใหม่ทั�งที�เปี็นสถาบันการเงินและ
มิใช่สถาบันการเงิน ซึ�งไม่มีศักยภาพเพียงพอิในการขยาย
จัำานวนสาขา หรือิมีกลุ่มล่กค้าเปี้าหมายที�แตกต่างอิาจัเน้น
การเข้าถึงกลุ่มล่กค้าดื้วยการใช้เทคโนโลยีและข้อิม่ล (Data 
Analytics) เปี็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน อิาทิ การปีล่อิย
สินเชื�อิผู้่านแอิปีพลิเคชันบนโทรศัพท์ หรือิการควบรวมกับ
ธุรกิจัที�ให้บริการดื้านเทคโนโลยีและการสื�อิสารเพื�อิให้ไดื้มา
ซึ�งข้อิม่ลขอิงกลุ่มล่กค้าเปี้าหมาย เปี็นต้น อิย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็มไิด้ืเพิกเฉยต่อิการแข่งขันด้ืวยเทคโนโลย ีหากแต่ได้ื
เริ�มดืำาเนนิการในการนำาเทคโนโลยมีาใช้เพื�อิปีรับปีรุงปีระสบการณ์
การใช้บริการขอิงกลุ ่มล่กค้า (Customer Experience 
Management) เพื�อิให้ไดื้รับความสะดืวกและความโปีร่งใส

ในการให้บริการมากยิ�งขึ�น ดื้วยการนำาเสนอิแอิปีพลิเคชันบน
โทรศัพท์มือิถือิ “เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0” ให้ล่กค้าสามารถ
ดืาวน์โหลดืไปีใช้งานในการเช็คยอิดืคงค้างและบริการอิื�นๆ ได้ื 
อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำาลังอิย่่ในระหว่างการดืำาเนินการเพื�อิ
พัฒนาต่อิยอิดืแอิปีพลิเคชันดืังกล่าวให้สร้างม่ลค่ายิ�งขึ�นเพื�อิ
รอิงรับการแข่งขันที�รุนแรงขึ�นในอิุตสาหกรรม
 ทั�งนี� ในปีี 2563 ธนาคารแห่งปีระเทศไทยไดื้อิอิก
หลกัเกณฑ์การปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิส่วนบคุคลดืจิัทิลั (Digital 
Personal Loan) เมื�อิวันที� 17 กันยายน 2563 เพื�อิส่งเสริม
ให้ปีระชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบไดื้ง่ายขึ�น โดืย
เฉพาะกลุ่มที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา กลุ่มที�ไม่สามารถพิส่จัน์รายไดื้ 
และกลุม่ที�ไม่มทีรัพย์สนิที�สามารถใช้เป็ีนหลกัปีระกันให้สามารถ
ใช้ข้อิม่ลทางเลือิก (alternative data) อิาทิ ข้อิม่ลการชำาระ
ค่านำ�า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายไดื้หรือิพฤติกรรมการซื�อิขาย
อิอินไลน์ ในการปีระเมินความสามารถหรือิความเต็มใจัในการ
ชำาระหนี�  ซึ�งจัะส่งผู้ลให้การแข่งขันในตลาดืสนิเชื�อิส่วนบคุคล
เริ�มมีผู้่ ้ปีระกอิบการและการแข่งขันที�รุนแรงขึ�น อิย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ มอิงเห็นโอิกาสที�จัะได้ืนำาข้อิมล่มาใช้ปีระกอิบการ
พิจัารณาสินเชื�อิส่วนบุคคลที� ไม่มีหลักปีระกันขอิงบริษัทฯ 
และขยายช่อิงทางการขอิสินเชื�อิไดื้

 3. การแขั่งขัันด้ำวัยุราคาและการให้บัริการ 
 ณ ปีัจัจัุบัน การแข่งขันในอิุตสาหกรรมยังมิไดื้เข้าส่่
การแข่งขันดื้านราคา แม้ว่าในระหว่างปีี 2563 ที�ผู้่านมาอิาจัมี
ผู้่้ปีระกอิบการบางรายมีการปีรับลดือิัตราดือิกเบี�ยลงเพื�อิให้
สอิดืคล้อิงกับกฎเกณฑ์ขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทยที�ปีรับ
ลดือิัตราเพดืานดือิกเบี�ยขอิงสินเชื�อิส่วนบุคคลลงทั�งระบบ 
โดืยสินเชื�อิส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักปีระกัน ปีัจัจัุบันมีอิัตรา
เพดืานดือิกเบี�ยที�ร้อิยละ 25 ต่อิปีี และสินเชื�อิส่วนบุคคล
แบบมีทะเบียนรถเปี็นหลักปีระกัน มีอิัตราเพดืานดือิกเบี�ยที�
ร้อิยละ 24 ต่อิปีี และแม้ว่าจัะมีธนาคารขอิงทางภาครัฐแสดืง
ความสนใจัที�จัะขยายธุรกิจัลงมาส่่ธุรกิจัสินเชื�อิจัำานำาทะเบียน
ดื้วยอิัตราดือิกเบี�ยตำ�ากว่าอิัตราดือิกเบี�ยเฉลี�ยขอิงตลาดืก็ตาม 
บริษัทฯ มอิงว่าลก่ค้ายงัมใิห้ความสนใจักับอิตัราดือิกเบี�ยเท่ากับ
วงเงินสินเชื�อิ หรือิการให้บริการ ดืังนั�นลักษณะการแข่งขันใน
อิุตสาหกรรมในช่วงปีีนี� ยังคงจัะเปี็นการแข่งขันดื้านการให้
บริการเปี็นหลัก ทั�งนี� เมื�อิการแข่งขันเริ�มเข้าส่่การแข่งขัน
ด้ืานราคา บริษัทฯ เลง็เหน็ว่าผู้่ป้ีระกอิบการรายใหญ่มคีวามได้ื
เปีรียบทางการแข่งขันเนื�อิงจัากมีต้นทุนที�ตำ�ากว่า มีฐานล่กค้า
ใหญ่กว่า และอิาจัมกีารจัดัืการความเสี�ยงภายในที�มปีีระสทิธภิาพ
มากกว่าในการรักษาคุณภาพหนี� จัึงทำาให้สามารถลดือิัตรา
ดือิกเบี�ยลงเพื�อิแข่งขันไดื้ อิย่างไรก็ตาม ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ ไดื้
เรียกเก็บอิตัราดือิกเบี�ยที�ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยขอิงอิตุสาหกรรมอิย่แ่ล้ว
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 1.2.3.2  กลยุุทธ์ในการแขั่งขััน
 กลยทุธ์ในการแข่งขันขอิงบริษัทฯ เป็ีนไปีเพื�อิสอิดืคล้อิง 
กับสโลแกน	“บริการใกล้ชิด	ดจุญาตมิติรทีรู้่ใจ” ซึ�งปีระกอิบด้ืวย 
กลยุทธ์ดืังต่อิไปีนี�

 1. การให้บัริการท่�สะดำวักและรวัดำเร็วั 
 กลยุทธ์การแข่งขันที�สำาคัญขอิงการสินเชื�อิรายย่อิย 
คือิ ความรวดืเร็วในการให้บริการแก่ล่กค้าเพื�อิตอิบสนอิง
ความต้อิงการใช้เงินขอิงล่กค้าไดื้อิย่างรวดืเร็วและทันเวลา 
บริษัทฯ จัึงมีขั�นตอินการอินุมัติสินเชื�อิที�กระชับ ทำาให้ล่กค้า
สามารถทราบผู้ลการอินุมัติ และรับเงินไดื้ภายใน 20 นาที 
โดืยที�บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับขั�นตอินการอินุมัติ
สินเชื�อิที�รัดืกุม

 2. การบัริการล่กค้าด้ำวัยุควัามใส่ใจำและเป็นมิต่ร
 คุณภาพขอิงการให้บริการถือิเปี็นหัวใจัสำาคัญในการ
ดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ดืังนั�น บริษัทฯ จัึงมุ่งเน้นและให้
ความสำาคัญกับการให้บริการที�ดืีแก่ล่กค้า โดืยพนักงานขอิง 
บริษัทฯ ทุกคนจัะไดื้รับการฝ่ึกอิบรมดื้านการให้บริการอิย่าง
สมำ�าเสมอิ ทำาให้พนกังานสามารถให้บริการแก่ลก่ค้าด้ืวยความ
สภุาพอ่ิอินน้อิมและเป็ีนมติรกับลก่ค้าดืงัสโลแกนขอิงบริษัทฯ ว่า 
“บริการใกล้ชิด	ดุจญาติมิตรที่รู้ ใจ” จัากเหตุผู้ลดืังกล่าวทำาให้
ลก่ค้ากลบัมาใช้บริการกับบริษัทฯ อิย่างต่อิเนื�อิง รวมถึงแนะนำา
บุคคลอิื�นๆ ให้มาใช้บริการกับบริษัทฯ อิีกดื้วย นอิกจัากนี� 
บริษัทฯ ยังเน้นการปีล่กฝ่ังค่านิยม 5 ปีระการ แก่พนักงาน 
ไดื้แก่ ซื�อิสตัย์สุจัริต ทุ่มเท เพื�อิงาน ทัศนคติดืี สามัคคีรวมใจั 
และระเบียบวินัยเคร่งครัดื
 

รายงานประจ�าปี 2563
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 3. การติ่ดำต่ามหน่�ท่�ม่ประสิทธิภาพิและเคารพิต่่อ
สิทธิมนุษยุช่นขัองล่กค้า 
 ดื้วยปีระสบการณ์การดืำาเนินธุรกิจัการให้สินเชื�อิ 
ทะเบียนรถและสินเชื�อิส่วนบุคคลขอิงผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ 
ทำาให้เข้าใจัพฤติกรรมและลักษณะนิสัยขอิงล่กค้าเปี็นอิย่างดื ี
สามารถกำาหนดืกระบวนการอินุมัติสินเชื�อิ วงเงินสินเชื�อิ 
รวมถึงกระบวนการตดิืตามทวงหนี�ที�มปีีระสทิธภิาพและเหมาะสม
กับลักษณะขอิงล่กค้าโดืย บริษัทฯ กำาหนดืนโยบายการบริหาร
ล่กหนี�ที�เรียกว่า	 “MTC	 Model” ซึ�งเปี็นการบริหารหนี�
รอิบดื้าน ทั�งคุณภาพล่กหนี� ความสามารถในการเก็บหนี� และ
ความสามารถในการบริหารหนี� โดืย MTC Model ถือิเปี็น 
เครื�อิงมือิสำาคัญที�ทำาให้บริษัทฯ สามารถควบคุมล่กหนี�ให้อิย่่
ในเกณฑ์ที�บริษัทฯ กำาหนดืไดื้

 4. การม่ช่่องทางการให้บัริการครอบัคลุมพืิ�นท่�
ส่วันใหญ่ขัองประเทศึ 
 บริษัทฯ มสีาขาให้บริการแก่ลก่ค้าได้ืครอิบคลมุพื�นที� 
ส่วนใหญ่ขอิงปีระเทศ ไดื้แก่ ภาคเหนือิ ภาคตะวันอิอิก 
ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันอิอิกเฉยีงเหนอืิ และภาคใต้ 
โดืย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขา ทั�งสิ�น 
4,884 สาขา ลก่ค้าสามารถตดิืต่อิขอิใช้บริการและชำาระค่างวดื 

ไดื้ที�ทุกสาขาขอิงบริษัทฯ ทำาให้ล่กค้าเกิดืความสะดืวกในการ
มาใช้บริการขอิงบริษัทฯ และส่งผู้ลทำาให้บริษัทฯ สามารถ
ขยายฐานล่กค้าเพิ�มขึ�นอิย่างต่อิเน่อิง

 5. การพัิฒินาและการปรับัตั่วัส่่ดิำจิำทัล
  แอิปีพลิเคชันบนโทรศัพท์มือิถือิ 
ตั�งแต่ปีี 2560 บริษัทฯ ไดื้เริ�มพัฒนาและปีรับตัวส่่ดืิจัิทัลอิย่าง
สมบ่รณ์แบบเพื�อิการเติบโตอิย่างยั�งยืนขอิง บริษัทฯ ดื้วยการ
เปีิดืตัวแอิปีพลิเคชัน “เมืองไทย	แคปปิตอล	4.0” บนระบบ
ปีฏิบัติการไอิโอิเอิส (iOS) และแอินดืรอิยดื์ (Android) เพื�อิ
อิำานวยความสะดืวกและความโปีร่งใสในการให้บริการแก่
ลก่ค้าในการแจ้ังเตอืินวนัครบกำาหนดืชำาระ ยอิดืที�ครบกำาหนดื
ชำาระ และยอิดืสินเชื�อิคงค้าง
 บริการใหม่ส่่ Cashless Society 
 บริษัทฯ ไดื้เริ�มการให้บริการชำาระบิลข้ามธนาคาร 
(Cross Bank Bill Payment) เพื�อิอิำานวยความสะดืวกให้แก่ 
ล่กค้าในการชำาระเงินก่้ไดื้สะดืวกและรวดืเร็วยิ�งขึ�นผู้่าน
แอิปีพลเิคชันอิอินไลน์แบงกิ�ง K-Plus ขอิงธนาคารกสกิรไทย
โดืยไม่มีค่าธรรมเนียม
 การตลาดืดืิจัิทัล และกลยุทธ์โซเชียลมีเดืีย 
 นอิกจัากการผู้ลักดืันการทำาการตลาดืผู้่านสื�อิดืิจัิทัล 
และกลยุทธ์โซเชียลมีเดืียเพื�อิสร้างความเชื�อิมั�นและความ 

น่าเชื�อิถือิให้กับแบรนดื์แล้ว บริษัทฯ ยังใช้สื�อิโซเชียลมีเดืีย
ในการสร้างความผู้ก่พันกับกลุม่ลก่ค้าขอิงบริษัทฯ อิกีด้ืวย ทั�งนี� 
ที�ผู้่านมา บริษัทฯ พบว่าช่อิงทางการสื�อิสารผู้่านสื�อิอิอินไลน ์

ไม่เพียงแต่ช่วยเรื�อิงการสื�อิสารเพื�อิการขายเท่านั�น แต่ยงัเป็ีน
ช่อิงทางการสื�อิสารที�ทรงปีระสทิธภิาพที�สำาคญัระหว่างบริษัทฯ 
กับกลุ่มล่กค้าขอิงบริษัทฯ ในแง่อิ่นๆ อิาทิ การแจั้งเบาะแส
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ทจุัรติ การรับเร่อิงร้อิงเรยีน การรับคำาเสนอิแนะและข้อิตชิม บริษทัฯ จังึได้ืกำาหนดืแนวทางและเป้ีาหมายการใช้ ช่อิงทางโซเชียลมเีดืยี 

ทุกช่อิงทาง รวมถึงเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ เฟซบุ๊ก และอิื�นๆ ในการทำาหน้าที�ส่งสาร และรับสารให้เกิดืผู้ลลัพธ์ และปีระโยชน์ส่งสุดื
  การพัิฒินา AI Chatbot 
 ในปีี 2562 บริษัทฯ ได้ืเริ�มพัฒนา AI Chatbot เพื�อิช่วยพัฒนาและปีรับปีรุงการสื�อิสารกับกลุม่ลก่ค้าผู่้านช่อิงทางโซเชียลมเีดืยี 

ให้มีปีระสิทธิภาพ และรวดืเร็ว มากยิ�งขึ�น โดืย AI Chatbot ขอิงบริษัทฯ จัะสามารถตอิบคำาถามขอิงล่กค้าเบื�อิงต้นเกี�ยวกับ
ผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิ ขั�นตอินในการดืำาเนนิการขอิสนิเชื�อิ ที�ตั�งสาขาขอิงบริษัทฯ ได้ื เป็ีนต้น ทั�งนี� บริษัทฯ เชื�อิว่าเครื�อิงมอืิ AI Chatbot 
เป็ีนเครื�อิงมอืิการสื�อิสารที�สำาคญัที�สามารถเชื�อิมต่อิและการสนบัสนนุการมส่ีวนร่วมขอิงลก่ค้าเพื�อิให้บริษัทฯ สามารถรักษาการปีฏสิมัพันธ์
กับลก่ค้าได้ือิย่างทั�วถึง แม้อิย่่ช่วงเวลานอิกทำาการขอิงบริษัทฯ ก็ตาม

 1.2.4 การจัำดำหาผลิต่ภัณฑ์และการบัริการ

 1.2.4.1 แหล่งท่�มาและใช้่ไปขัองเงินทุน
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 แหล่งเงินทุนที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ คือิเงินก่้ยืมจัากสถาบันการเงิน คิดืเปี็นร้อิยละ 16 
และการก้่ยืมโดืยการอิอิกตราสารหนี�(หุ้นก้่และตั๋วแลกเงิน) คิดืเปี็นร้อิยละ 55 โดืยมีแหล่งเงินทุนจัากผู้่้ถือิหุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 29 
 สำาหรับการใช้ไปีขอิงเงินทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เปี็นการปีล่อิยสินเชื�อิให้แก่ล่กค้ารายย่อิย 

หุ้นก้่-เงินบาท 2.30-4.30 2564-2567 38,453 35,207

ตั๋วแลกเงิน-เงินบาท 1.35-1.90 2564 1,047 947

เงินก้่ยืมจัากสถาบันการเงิน 1.55-4.20 2564-2565 11,475 7,982

รวัม 50,975 44,136

ต่ราสารหน่�ท่�ออกและเงินก่้ยุืม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอิดืคงค้างตราสารหนี�ที�อิอิกและเงินก้่ยืมเฉพาะในปีระเทศ มีดืังนี�

ปี 2563 ปี 2562หน่วย : ล้านบาท ครบก�าหนดอัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

 ดืงันั�น นโยบายในการปีล่อิยสนิเชื�อิขอิงบริษัทฯ คอืิ
การดืำาเนนิงานโดืยยดึืมั�นต่อินโยบายสทิธมินษุยชน ซึ�งรวมถึง
ผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิ ขั�นตอินในการอินุมัติสินเชื�อิและการให้
บริการต้อิงเปี็นไปีอิย่างทั�วถึง และเท่าเทียม และไม่มีการ
กีดืกัน หรือิแบ่งแยกลก่ค้าด้ืวยแตกต่างทางกายภาพ, ทางเพศ, 
เชื�อิชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม หรือิ ทัศนคติทางดื้าน
การเมือิงมาใช้เปี็นเครื�อิงมือิในการลดืความเหลื�อิมลำ�าทาง 
การเงินขอิงปีระชาชนไทย ดื้วยการเปี็นแหล่งเงินก้่ทางเลือิก
เพื�อิเพิ�มโอิกาสให้ปีระชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินก่้ไดื้ง่าย
และสะดืวกยิ�งขึ�น

 1.2.4.2  นโยุบัายุการปล่อยุสินเชื่�อ
 นโยุบัายุการปล่อยุสินเชื่�อ และการบัริหารควัาม
เส่�ยุงจำากการให้สินเชื่�อ
 เปี้าหมายในการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ คือิการเปี็น
ผู้่้ ให้บริการสนิเชื�อิรายย่อิยขนาดืเลก็ (ไมโครไฟแนนซ์) ที�ช่วย
ให้ปีระชาชนที�เข้าถึงแหล่งเงินก่้จัากสถาบันการเงินลำาบาก 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินก่้ไดื้ง่ายและสะดืวกขึ�นดื้วยต้นทุน
ทางการเงินที�เป็ีนธรรมและโปีร่งใสเพื�อิเป็ีน “ผู้ ให้บริการสนิเช่ือ	
ไมโครไฟแนนซิ่์ที่รับผิดชอบ” อิันหมายถึงการสร้างผู้ลิตภัณฑ์
สินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�สามารถตอิบสนอิงต่อิการพัฒนาการ
เข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ขอิงปีระเทศ
ดื้วยความรับผู้ิดืชอิบต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย
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 บริษัทฯ ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์อิัน
หมายถึงการปีล่อิยสนิเชื�อิขนาดืเลก็ให้แก่ลก่ค้ารายย่อิยเท่านั�น 
และใช้การพิจัารณาอินุมัติสินเชื�อิดื้วยการคำานึงถึงผู้ลกระทบ
ด้ืานสงัคมด้ืวยวิธกีารปีระเมนิมล่ค่าหลกัปีระกัน (Asset-Based 
Assessment Approach) เปี็นหลักผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิที�สำาคัญ
คือิ สินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถ ทั�งรถจัักรยานยนต์ รถยนต์ 
รถกระบะ และรถเพื�อิการเกษตรที�จัดืทะเบียนกับกรมขนส่ง
ทางบก โดืยกำาหนดือิตัราดือิกเบี�ยและอิตัราส่วนการให้สนิเชื�อิ
เทยีบกับมล่ค่าหลกัปีระกัน (Loan to Value: LTV) ให้สอิดืคล้อิง
กับภาพรวมความเสี�ยงการผู้ดิืนดัืชำาระขอิงแต่ละผู้ลติภณัฑ์ย่อิย 
 ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้กำาหนดืและทบทวนตารางยอิดืจััดื
เพื�อิลดืความเสี�ยงการผู้ิดืชำาระหนี�ที�เกิดืจัากการปีล่อิยสินเชื�อิ
วงเงินส่งเกินความเหมาะสม โดืยรวบรวมข้อิม่ลม่ลค่าตลาดื
ขอิงยานพาหนะจัากศน่ย์ปีระมล่ขอิงบริษัทฯ (In-house Auction 
Center) จัำานวน 6 ศ่นย์ที�กระจัายอิย่่ทั�วปีระเทศ และกำาหนดื 
LTV จัากส่วนกลาง เพื�อิกำาหนดืให้วงเงินในการปีล่อิยสินเชื�อิ
เปี็นมาตรฐานเดืียวกันที�มีอิัตราเหมาะสมกับความเสี�ยงที�
บริษัทฯ ยอิมรับไดื้
 นอิกจัากนั�น บริษัทฯ ยงัได้ืกำาหนดืหลกัเกณฑ์การกำากับ
ลก่หนี�รายใหญ่เป็ีนการภายใน (Internal Single Lending Limit) 
เพื�อิลดืความเสี�ยงดื้านการชำาระหนี�ที�เกิดืจัากการกระจัุกตัว
ขอิงสินเชื�อิ หรือิการให้วงเงินสินเชื�อิเกินความสามารถและ
ความตั�งใจัในการชำาระหนี�ขอิงลก่ค้า โดืยวงเงนิสนิเช่อิต่อิลก่ค้า 
กำาหนดืไว้ไม่เกนิ 510,000 บาท ดัืงนั�น บริษทัฯ จังึไม่มกีารพึ�งพิง 
ลก่ค้ารายใดืรายหนึ�งที�มสีดัืส่วนเกินร้อิยละ 30 ขอิงรายได้ืรวม 

หรือิสินเชื�อิคงค้างรวม

 นโยุบัายุการบััญช่่ท่�สำาคัญและวัิธ่การตั่�งสำารอง
  นโยุบัายุการตั่ดำจำำาหน่ายุหน่�ส่ญ : บริษัทฯ มี 
นโยบายตัดืจัำาหน่ายล่กหนี�อิอิกจัากบัญชีเม่อิกลุ ่มบริษัทฯ 
ได้ืตดิืตามทวงถามให้ชำาระหนี�ตามสมควรแก่กรณโีดืยมีหลักฐาน 

การติดืตามทวงถามอิย่างชัดืแจั้งและไม่ไดื้รับชำาระหนี�
  นโยุบัายุในการตั่�งสำารอง : ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื�อิง เครื�อิงมือิทางการเงิน 
(TFRS 9) โดืยเมื�อิล่กค้าผู้ิดืนัดืชำาระหนี� ที�ผู้่านมาบริษัทฯ 
จัะดืำาเนินการติดืตามหนี�และดืำาเนินการทางกฎหมายอิย่าง
รวดืเร็ว บริษัทฯ จัะดืำาเนนิการบงัคบัจัำาหน่ายหลกัปีระกัน และ
สามารถตั�งเรื�อิงฟ้อิงล่กหนี�ไดื้ภายใน 2 เดืือินหากมีส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายกับยอิดืล่กหนี�คงค้าง แต่ที�ผู้่านมาบริษัทฯ 
ลดืความเสี�ยงจัากความเสยีหายโดืยบริษัทฯ มนีโยบายให้สนิเชื�อิ
ไม่เกิน 50% ขอิงม่ลค่าหลักปีระกัน

 1.2.5 ทรัพิยุ์สินท่�ใช้่ในการประกอบัธุรกิจำ

 1.2.5.1 ใบัอนุญาต่ในการประกอบัธุรกิจำสินเชื่�อ
 เนื�อิงจัากบริษัทฯ เปี็นบริษัทที�มิใช่สถาบันการเงิน 
(Non-Bank) ปีระกอิบธุรกิจัให้บริการสินเชื�อิดื้วยใบอินุญาต
ปีระกอิบธรุกิจัภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ดืงันี�
 1. ใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้
การกำากับ 
 2. อินญุาตให้ปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิส่วนบคุคลแบบไม่มี
หลกัปีระกัน โดืยปัีจัจับุนัมกีารกำาหนดือิตัราดือิกเบี�ยไม่เกินร้อิยละ 
25 ต่อิปีี และ สนิเชื�อิจัำานำาทะเบยีนรถ โดืยปัีจัจับุนัมกีารกำาหนดื
อิัตราดือิกเบี�ยไม่เกินร้อิยละ 24 ต่อิปีี
 3. ใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการ
ปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ
 4. อินุญาตให้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิรายย่อิยซึ�งมี
วัตถุปีระสงค์เพื�อิการปีระกอิบอิาชีพแบบไม่มีหลักปีระกัน 
โดืยมกีารกำากับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และอิตัราดือิกเบี�ย
ไม่เกินร้อิยละ 33 ต่อิปีี
 ทั�งนี�ค่แ่ข่งในอิตุสาหกรรมส่วนใหญ่ จังึเป็ีนผู้่ป้ีระกอิบ 

การสินเชื�อิทะเบียนรถที�มี ใบอินุญาตในการปีระกอิบธุรกิจั 
สินเชื�อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ ใบอินุญาตในการปีระกอิบ
ธุรกิจัสินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ 
จัากธนาคารแห่งปีระเทศไทย หรือิใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจัสิน
เชื�อิรายย่อิยระดืับจัังหวัดืภายใต้การกำากับ (Pico Finance) 
จัากกระทรวงการคลงั ซึ�งใบอินญุาตดืงักล่าวนบัเป็ีนอิปุีสรรคใน
การเข้าส่อ่ิตุสาหกรรม (Barrier to entry) ที�สำาคญัปีระเภทหนึ�ง 
โดืยผู้่ป้ีระกอิบการที�มคีวามสนใจัเข้าส่ก่ารแข่งขันในอิตุสาหกรรม 
หรือิผู้่ป้ีระกอิบการที�ได้ืรับใบอินญุาตในการปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิ
แล้วนั�นจัะต้อิงมีความสามารถในการรักษาและดืำารงไว้ซึ�ง
มาตรฐานดื้านต่างๆ เพื�อิให้สอิดืคล้อิงกับกฎเกณฑ์กำากับ

 1.2.5.2  ทรพัิย์ุสนิถืาวัรหลกัท่�ใช้่ในการประกอบัธุรกจิำ 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวร
หลักที�ใช้ในการปีระกอิบธุรกิจั โดืยมีม่ลค่าสุทธิตามบัญชีทั�งสิ�น 
1,128.48 ล้านบาท โดืยมีอิาคารสำานักงานใหญ่ ตั�งอิย่่เลขที� 
332/1 เขตบางพลดัื กรุงเทพมหานคร และมสีาขาที�ทำาการขอิง 
บริษัทฯ เพียง 7 สาขาที�บริษัทฯ เป็ีนเจ้ัาขอิง สาขาที�ทำาการขอิง 
บริษัทฯ เกือิบทั�งหมดืเปี็นอิาคารเช่าทั�งสิ�น
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 1.2.5.3 การลงทุนในบัริษัทยุ่อยุท่�บัริษัทฯ ถืือหุ้นร้อยุละ 99.99
 บริษัทฯ ไดื้ลงทุนในบริษัทย่อิยในสัดืส่วนร้อิยละ 99.99 จัำานวน 2 บริษัท คือิ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื มีทุน 

จัดืทะเบยีน 500 ล้านบาท และชำาระแล้วทั�งจัำานวน  ซึ�งปีระกอิบธุรกิจัสนิเชื�อิเช่าซื�อิ ปัีจัจับุนับริษัทฯ ดืำาเนนิการปีล่อิยสนิเชื�อิเช่าซื�อิ 
รถจักัรยานยนต์ใหม่ผู่้านบริษัทย่อิยดืงักล่าว และบริษัท เมอืิงไทยลสิซิ�ง อินิชัวรันส์ โบรกเกอิร์ จัำากัดื  มทีนุจัดืทะเบยีนและชำาระแล้ว 
2 ล้านบาท ซึ�งปีระกอิบธุรกิจันายหน้าขายปีระกัน โดืยบริษัทฯ ดืำาเนินการขายปีระกันวินาศภัยผู้่านบริษัทย่อิยดืังกล่าว

 1.2.5.4 งานท่�ยุังไม่ส่งมอบั
 -ไม่มี-

1. ที�ดืิน 7 แปีลง บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 257.47 ไม่มีภาระผู้่กพัน

2. อิาคารสำานักงาน บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 324.85 ไม่มีภาระผู้่กพัน

3. ส่วนปีรับปีรุงอิาคาร บริษัทเปี็นเจั้าขอิง 546.16 ไม่มีภาระผู้่กพัน

รายการทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ภาระผูกพัน

ความสุขด้านสิ่งแวดล้อม
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1. บริษัท  
เมือิงไทย
ลิสซิ�ง 
อิินชัวรันส์ 
จัำากัดื

กรุงเทพฯ นายหน้า 
ค้าปีระกัน

2 2 20,000 19,998 99.99 หุ้นสามัญ

2. บริษัท 
เมือิงไทย 
ลิสซิ�ง 
จัำากัดื

กรุงเทพฯ เช่าซื�อิ 500 500 5,000,000 4,999,997 99.99 หุ้นสามัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

 1.3.1  โครงสร้างการถืือหุ้นขัองกลุ่มบัริษัทฯ
 การลงทุนขอิงบรษิทัฯ ในบริษทัย่อิย ข้อิมล่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มกีารลงทนุในบริษัทย่อิย โดืยถือิหุ้นตั�งแต่ 

ร้อิยละ 10 ขึ�นไปีขอิงจัำานวนหุ้นที�อิอิกจัำาหน่ายแล้ว โดืย บรษัิท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) ถือิหุ้นสดัืส่วนร้อิยละ 99.99 
ขอิงบริษัทย่อิยโดืยตรง จัำานวน 2 บริษัท คือิ บริษัท เมือิงไทยลิสซิ�ง อิินชัวรันส์ โบรกเกอิร์ มีลักษณะการปีระกอิบธุรกิจัเปี็น
นายหน้าปีระกันภัย และบริษทั เมือิงไทย ลสิซิ�ง จัำากัดื ซึ�งปีระกอิบธุรกจิัเช่าซื�อิ ทำาให้โครงสร้างการถือิหุ้นขอิงกลุม่บรษิทัฯ เป็ีนดัืงนี�

ล�าดับ ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง
ลักษณะ

การประกอบ
ธุรกิจ

ทุนช�าระ
แล้ว

(ล้านบาท)

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ

ชนิด
ของหุ้น

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด
ที่ออก
จ�าหน่าย 

แล้ว

ทุน
จดทะเบียน 
(ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
(ทุนช�าระแล้ว 2,120 ล้านบาท)

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ�ากัด
(ทุนช�าระแล้ว 500 ล้านบาท)

 บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
(ทุนช�าระแล้ว 2 ล้านบาท)

 1.3.2  บุัคคลท่�อาจำม่ควัามขััดำแยุ้งถืือหุ้นในบัริษัทยุ่อยุหรือบัริษัทร่วัมเกินกวั่าร้อยุละ 10
 -ไม่มี-

 1.3.3  ควัามสัมพัินธ์กับักลุ่มธุรกิจำขัองผ้่ถืือหุ้นใหญ่
 -ไม่มี-
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1.3.4  ผ้่ถืือหุ้น
รายชื�อิผู้่้ถือิหุ้นใหญ่ที�ถือิหุ้นส่งสุดื 10 ราย

1 นาง ดืาวนภา เพชรอิำาไพ 720,000,000 33.96 720,000,000

2 นาย ช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ 710,056,400 33.49 710,056,400

3 บริษัท ไทยเอิ็นวีดืีอิาร์ จัำากัดื 112,624,820 5.31 -

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

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED

46,275,200 2.18 46,275,200

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

27,661,205 1.30 27,661,205

7 ทิสโก้มาสเตอิร์ร่วมทุน ซึ�งจัดืทะเบียนแล้ว 15,456,800 0.73 15,456,800

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

9 THE HONGKONG AND SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED

10,900,800 0.51 10,900,800

10 นายวศิน เดืชกิจัวิกรม 7,403,000 0.35 7,403,000

แหล่งที่มาของข้อมูล	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ณ	วันที่	19	พฤศจิกายน	2563		

หมายเหตุ : กลุ่มเพ็ชรอิำาไพ ปีระกอิบดื้วย

1. นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ 720,000,000 33.96 720,000,000

2. นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ 710,056,400 33.49 710,056,400

3. นายศึกษิต เพชรอิำาไพ 902,100 0.04 902,100

4. นายปีริทัศน์ เพชรอิำาไพ 2,690,500 0.13 2,690,500

5. นายสุรพงศ์ เพ็ชรอิำาไพ 945,000 0.04 945,000

รวัม 1,434,594,000 67.66 1,434,594,000
 

 ผู้่้ลงทุนสามารถดื่ข้อิม่ลผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ขอิงบริษัทฯ ณ วันปีิดืสมุดืทะเบียนผู้่้ถือิหุ้นเพ่อิปีระชุมสามัญ  ผู้่้ถือิหุ้นสำาหรับปีี
ล่าสุดื ไดื้จัากเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ก่อินการปีระชุมสามัญผู้่้ถือิหุ้นปีระจัำาปีีในแต่ละปีีไดื้จัากหัวข้อิ “ข้อิม่ลนักลงทุน/ข้อิม่ลผู้่้ถือิหุ้น”
 

 ขั้อต่กลงระหวั่างกันในกลุ่มผ้่ถืือหุ้นรายุใหญ่ (Shareholding Agreement)
 - ไม่มี -

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(%)

สิทธิในการออกเสียง
 (สิทธิ)

ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(%)

สิทธิในการออกเสียง
 (สิทธิ)

รายงานประจ�าปี 2563
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1.4 หลักทรัพย์ของบริษัท

 

บริษัทฯ	มทีนุจดทะเบยีน	2,120,000,000	บาท	เรียกชำาระแล้ว	2,120,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญั	2,120,000,000	หุน้	มูลคา่หุ้นละ	

1.00	บาท	

 หลักทรัพัย์อื�นท่�มิใช่หุ้นสามัญ

	 -ไม่มี-

 การออกและเสนอขายหุน้หรอืหลกัทรัพัย์แปลงสภาพัให้แก่กองทุนรวมเพืั�อผูล้งทุน ซึ�งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

	 -	ไม่มี	–

 การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่�เกิดจากหลักทรัพัย์อ้างอิง (NVDR)

	 ณ	30	ธันวาคม	2563	หุน้สามัญของบรษิทัฯ	มกีารออกเป็น	NVDR	จำานวน	112,624,820	หุน้	และเนื่องจากการออกหลักทรพัย์ 

NVDR	ไม่อยูใ่นความควบคมุของบรษิทัฯ	ซ่ึงผูล้งทนุสามารถตรวจสอบจำานวนหุน้ทีเ่ป็น	NVDR	ได้จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยที่	www.set.or.th/nvdr	

	 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงจากการมีหุ้นสามัญเป็น	NVDR	คือหุ้นที่ถูกนำามาออกเป็น	NVDR	นั้น	จะไม่สามารถ

ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสยีงเพื่อลงมตเิก่ียวกับการเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรพัย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ซึ่งหากหุ้นของบริษัทฯ	มีการออกเป็น	NVDR	จำานวนมากจะทำาให้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ 

ลดลง	และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

 พัันธะผูกพัันของบริษัทเก่�ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

	 -	ไม่มี	-

1.5 การออกหลักทรัพย์อี่น

เนือ่งจากธุรกิจของบริษัทฯ	คอืการให้บริการสนิเช่ือ	แหล่งทีม่า

ของเงินทนุจงึนบัเป็นห่วงโซ่อปุทาน	(Supply	Chain)	ทีส่ำาคญั

ในห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ของบริษัทฯ	การจัดหาแหล่ง

เงินทนุ	และการบริหารสดัส่วน	เงินทนุของบริษัทฯ	ต้องกระทำา

ด้วยความระมดัระวงัเพือ่ควบคมุมิให้บริษัทฯ	 มีภาระค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินไป	ขณะเดียวกับรักษาเสถียรภาพ

ของสภาพคล่องของบริษัทฯ	 ให้เหมาะสมอีกด้วย	 แหล่งที่มา 

ของเงินทนุทีส่ำาคญัของบริษทัฯ	คอืส่วนของผูถื้อหุ้น	และหนีสิ้น	

ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	โดย	ณ	วันที่	31	

ธนัวาคม	2563	บรษิทัฯ	มยีอดสนิเชื่อทีไ่ด้รับอนุมตัจิากธนาคาร

พาณิชย์คงค้างจำานวน	ทั้งสิ้น	22,828	ล้านบาท	และการออก

เสนอขายหุ้นกู้ต่อสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่	

อย่างไรก็ดี	ใน	ปี	2563	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ทำาการออกเสนอ

ขายหุน้กู้ต่อประชาชนทัว่ไป	(PO	:	Public	Offering)	จำานวน	2	คร้ัง 

ในเดอืน	มถุินายน	และ	พฤศจกิายน	เพ่ือขยายฐานเงินทนุของ 

บริษัทฯ	 ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการเติบโต

ของธรุกิจในอนาคต	นอกจากนั้น	ในปี	2563	แม้ประเทศไทย

จะตกอยู่ในสภาวะเหตุการณ์โรคระบาดซ่ึงก่อให้เกิดความ

ผันผวนในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	รวมถึงตลาดเงินและ

ตลาดทนุ	อย่างไรก็ด	ีบริษัทฯ	ได้พสูิจน์ถึงศกัยภาพในการดำาเนนิ

ธุรกิจที่แข็งแกร่ง	จึงได้รับการคงอันดับเครดิตเรตติ้ง	สำาหรบั

การออกตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธแิละไม่มหีลกัประกัน	 โดย	บริษัท	

ทริสเรตติ้ง	จำากัด	 เป็น	BBB+	และมีแนวโน้ม	Stable	ส่ง

ผลกระทบเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ	

ทั้งในแง่ของการระดมทุนของบริษัทฯ	ผ่านตลาดตราสารหนี้

เพ่ือรักษาสภาพคล่อง	 ทั้งต่อต้นทุนการเสนอขายหุ้นกู้	 และ

ขนาดของตลาดทีร่องรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้มรีะยะเวลา

ชำาระคืนเงินกู้ระหว่าง	17-48	เดือน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	

มีความเห็นว่าสัดส่วนระยะเวลาเงินกู้ยืมเฉลี่ยดังกล่าวมีความ

เหมาะสมต่อการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ	

ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2563	รายละเอยีดของทนุจดทะเบยีนของ 

บริษัทฯ	และข้อมลูเก่ียวกับตราสารหนีข้องบริษัทฯ	ทีเ่สนอขาย

สามารถแจกแจงได้ดังต่อไปนี้
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 ขั้อม่ลเก่�ยุวักับัต่ราสารหน่�ขัองบัริษัทฯ ท่�เสนอขัายุ
 ในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้อิอิกและเสนอิขายหุ้นก้่ต่อิปีระชาชนทั�วไปี 2 ครั�ง โดืยมีวัตถุปีระสงค์เพื�อิใช้ ในการดืำาเนินธุรกิจั 
เปี็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจัการ และเพื�อิชำาระคืนเงินก้่ หรือิหนี�จัากการอิอิกตราสารหนี�

ม่ลค่าขอิงหุ้นก้่ที�ยังไม่ครบกำาหนดืไถ่ถอินรวมทั�งสิ�น 38,575.80 ล้านบาท ซึ�งหุ้นก้่ทั�งหมดืเปี็นหุ้นก้่ไม่มีหลักปีระกัน

1

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย ลิสซิ�ง 
จัำากัดื (มหาชน) 
ครั�งที� 6/2560 
ชุดืที� 2 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

31/8/2560 31/8/2564 1,295.80 4.00

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

2

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย ลิสซิ�ง 
จัำากัดื (มหาชน) 
ครั�งที� 1/2561 
ชุดืที� 1 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

28/2/2561 28/2/2564 2,000.00 3.70

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

3

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย ลิสซิ�ง 
จัำากัดื (มหาชน) 
ครั�งที� 1/2561 
ชุดืที� 2 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2565

28/2/2561 28/2/2565 1,000.00 3.95

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

4

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล 
จัำากัดื (มหาชน) 
ครั�งที� 2/2561 
ชุดืที� 1 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2564

19/7/2561 19/5/2564 1,833.00 3.85

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

รายงานประจ�าปี 2563
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5

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) 
ครั�งที� 2/2561 
ชุดืที� 2 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2565

19/7/2561 19/7/2565 1,564.00 4.10

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

6

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) 
ครั�งที� 3/2561 
ชุดืที� 1 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2564

2/11/2561 2/11/2564 1,697.50 4.10

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

7

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
3/2561 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2565

2/11/2561 2/11/2565 1,515.50 4.30

เสนอิขายให้แก่
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
รายใหญ่

8

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
1/2562 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2565

22/2/2562 28/2/2565 1,650.30 4.10

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน
ทั�วไปีและ/หรือิ
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)
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ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

9

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
1/2562 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2565

22/2/2562 2/11/2565 2,349.70 4.30

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน
ทั�วไปีและ/หรือิ
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

10

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
2/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน
ปีี พ.ศ. 2565

26/2/2562 28/2/2565 500.00 4.10 เสนอิขายต่อิ
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

11

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
3/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2565

19/6/2562 30/6/2565 270.00 3.20
เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนไม่เกิน 
10 ราย 

12

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
4/2562 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

11/7/2562 11/7/2564 1,200.00 3.40 เสนอิขายต่อิ
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

13

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
4/2562 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2565

11/7/2562 11/7/2565 2,043.30 3.80

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน
ทั�วไปีและ/หรือิ
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

รายงานประจ�าปี 2563

32



ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

14

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
4/2562 ชุดืที� 3 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2566

11/7/2562 11/7/2566 1,756.70 4.00

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน 

ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

15

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
5/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

12/7/2562 23/7/2564 200.00 3.01
เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนไม่เกิน 

10 ราย 

16

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
6/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอินปีี 
พ.ศ. 2566

22/7/2562 14/7/2566 500.00 3.70 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

17

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
7/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2565

9/8/2562 8/8/2565 200.00 3.19
เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนไม่เกิน  
10 ราย 

18

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
8/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

15/8/2562 13/8/2564 500.00 3.00 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

33



ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

19

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
9/2562 ครบ
กำาหนดืไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

19/8/2562 19/8/2564 500.00 2.96 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

20

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
10/2562 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2564

14/11/2562 14/11/2564 1,000.00 2.80 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

21

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
10/2562 ชุดืที� 3 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2566

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน 

ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

22

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
10/2562 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2566

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน 

ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

23

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
10/2562 ชุดืที� 4 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอิน 

ปีี พ.ศ. 2566

25/11/2562 25/2/2566 1,000.00 3.40 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

รายงานประจ�าปี 2563
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ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

24

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
1/2563 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2565

13/3/2563 13/6/2565 1,200.00 2.30 เสนอิขายต่อิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน

25

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
1/2563 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2566

13/3/2563 13/6/2566 900.00 3.15

เสนอิขายให้แก่ 
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน 

รายใหญ่

26

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
1/2563 ชุดืที� 3 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2567

13/3/2563 13/3/2567 900.00 3.25

เสนอิขายให้แก่ 
นักลงทุนสถาบัน
และ/หรือิผู้่้ลงทุน 

รายใหญ่

27

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปิีตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
2/2563 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2564

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน 

ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

28

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
2/2563 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2566

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน 

ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)
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ล�าดับ ชื่อหุ้นกู้ วันออกหุ้นกู้ ประเภทการเสนอขายวันครบก�าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(%)

จ�านวนเงิน 
(ล้านบาท)

29

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
3/2563 ชุดืที� 1 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2565

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุนทั�วไปี
และ/หรือิผู้่้ลงทุน
สถาบัน)

30

หุ้นก้่ขอิงบริษัท 
เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื 
(มหาชน) ครั�งที� 
3/2563 ชุดืที� 2 
ครบกำาหนดื
ไถ่ถอินปีี 2566

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

เสนอิขายให้แก่
ปีระชาชนเปี็นการ
ทั�วไปี (ผู้่้ลงทุน
ทั�วไปีและ/หรือิ 
ผู้่้ลงทุนสถาบัน)

รวัมม่ลค่าสุทธิ 38,575.80

ม่ลค่าขอิงตั๋วเงินที�ยังไม่ครบกำาหนดืไถ่ถอินรวมทั�งสิ�น 1,050 ล้านบาท ทั�งนี�ตั๋วเงินมีระยะเวลาครบกำาหนดืไม่เกิน 270 วัน และ 
ไม่มีหลักปีระกัน

รายงานประจ�าปี 2563
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อิัตรากำาไรสุทธิต่อิหุ้น 2.46 2.00 1.75

อิัตราเงินปีันผู้ลต่อิหุ้น (บาท) 0.30 0.26 0.18

อิัตราการจั่ายเงินปีันผู้ล
ต่อิกำาไรสุทธิ (ร้อิยละ)

15.05 14.87 15.30

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ัายเงินปัีนผู้ลเป็ีนไปีตามข้อิบงัคบัขอิงบรษิทัฯ ข้อิที� 35 ซึ�งกำาหนดืห้ามมใิห้บรษิทัฯ จ่ัายเงนิปัีนผู้ลจัากเงนิปีระเภทอ่ิน นอิกจัากเงินกำาไร  
และกรณีที�บริษัทฯ ยังมียอิดืขาดืทุนสะสมอิย่่ ห้ามมิให้จั่ายเงินปีันผู้ล การจั่ายเงินปีันผู้ลให้แบ่งตามจัำานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดืย
การจ่ัายเงินปัีนผู้ลต้อิงได้ืรับอินมุตัจิัากที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้ แต่คณะกรรมการอิาจัจ่ัายเงินปัีนผู้ลระหว่างกาลให้แก่ผู้่ถื้อิหุน้ได้ืเป็ีนครั�งคราว 
เม่อิเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีู้ลกำาไรสมควรพอิที�จัะทำาได้ื และเม่อิจ่ัายเงนิปัีนผู้ลแล้วให้รายงานต่อิที�ปีระชมุผู้่ถ้อืิหุ้นรบัทราบในการปีระชุมคราวต่อิไปี 

 โดืยบริษัทฯ มีนโยบายการจั่ายเงินปีันผู้ลในอิัตราไม่เกินร้อิยละ 50 ขอิงกำาไรสุทธิจัากงบการเงินเฉพาะกิจัการขอิงบริษัทฯ 
และบรษิทัย่อิยในแต่ละปีี ภายหลังการหกัภาษเีงินได้ืนติบิคุคลและการจัดัืสรรทุนสำารอิงตามกฎหมายและขาดืทนุสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 
อิย่างไรกต็ามการจ่ัายเงนิปัีนผู้ลอิาจัมกีารเปีลี�ยนแปีลง ขึ�นอิย่กั่บแผู้นการขยายธุรกิจั สภาพคล่อิง ความจัำาเป็ีนในการใช้เงินทนุหมนุเวียน
เพ่อิบริหารกิจัการ และการขยายธุรกิจัขอิงบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจัและความเหมาะสมอิ่นๆ ในอินาคต 
 ซึ�งนโยบายการจั่ายเงินปีันผู้ลดืังกล่าวไดื้เปีิดืเผู้ยอิย่่บนเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ในส่วนขอิง “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” เพื�อิให้เกิดืความ
โปีร่งใสและเปี็นธรรมกับผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ โดืยเฉพาะต่อิผู้่้ถือิหุ้นรายบุคคล และสถาบันการเงินที�ลงทุนในหุ้นสามัญขอิง 
บริษัทฯ ในการตัดืสินใจัลงทุน

ประวััติ่การจ่ำายุเงินปันผลขัองบัริษัทฯ

ปีที่จ่าย 2563 2562 2561
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รายุงานคณะกรรมการบัริหารควัามเส่�ยุง  

คณะกรรมการบริษัท ไดื้แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงขึ�น ตั�งแต่ปีลายปีี 2559 เพ่อิทำาหน้าที�ในการกำาหนดืนโยบาย 
กรอิบการบริหารความเสี�ยง กำากับดื่แล และสนับสนุนให้มีการดืำาเนินงานดื้านการบริหารความเสี�ยง ให้สอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์
และเปี้าหมายทางธุรกิจั เพ่อิลดืผู้ลกระทบจัากปีัจัจััยเสี�ยงต่างๆ ทั�งภายนอิกและภายในอิงค์กรต่อิการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 
รวมถึงบทบาทหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทไดื้กำาหนดื เพ่อิให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงสามารถปีฏิบัติหน้าที�ไดื้อิย่างมี
ปีระสิทธิผู้ล โดืยมีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งไดื้รับการแต่งตั�งจัากคณะกรรมการบริษัท  จัำานวน 3 ท่าน ดืังนี�

 1. นายสุชาติ   ศุภพยัคฆ์  ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยง (กรรมการอิิสระ)
 2. นางนงนุช   ดืาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี�ยง (กรรมการอิิสระ)
 3. นายช่ชาติ  เพ็ชรอิำาไพ กรรมการบริหารความเสี�ยง

 สำาหรับปีีสิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดื้ทำาหน้าที�ตามที�ไดื้รับมอิบหมาย เพ่อิกำากับ
ดื่แลให้บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื(มหาชน) มีโครงสร้างการบริหารความเสี�ยง รวมทั�งนโยบายและมาตรการการบริหาร
ความเสี�ยงที�เหมาะสม โดืยในระหว่างปีี คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดื้มีการปีระชุมอิย่างต่อิเน่อิง เพ่อิติดืตามการบริหาร
จััดืการความเสี�ยงจัากคณะทำางาน ซึ�งปีระกอิบดื้วยผู้่้บริหารแต่ละฝ่่ายงานขอิงบริษัทฯ  โดืยบริษัทฯมีการแก้ไขปีัญหาความเสี�ยง
ที�สำาคัญในดื้านต่างๆ จันลดืระดืับลงไปีส่่เกณฑ์ที�ยอิมรับไดื้เปี็นส่วนใหญ่ อิีกทั�ง บริษัทฯไดื้มีการเตรียมความพร้อิมสำาหรับความ
เสี�ยงจัากพระราชบัญญัติคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 และ IT Security โดืยไดื้นำาระบบ MPLS (Multiprotocol Label 
Switching) ซึ�งเปี็นเครือิข่ายส่วนตัว เข้ามาใช้ ทำาให้สามารถเช่อิมต่อิไดื้หลายจัุดื รับส่งข้อิม่ลในเวลาจัริงไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภาพ 
มีความเสถียรและปีลอิดืภัยในการรับส่งข้อิม่ลส่ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจััดืการเกี�ยวกับการบริหารความเสี�ยงอิย่างเพียงพอิ
และเหมาะสม

 

(นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์)
ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยง

รายงานประจ�าปี 2563
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การบริหารจัดการความเส่ียง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อิการจััดืการบริหารความเสี�ยงอิย่าง
ยิ�งยวดื ดื้วยการกำาหนดืนโยบายการบริหารจััดืการความเสี�ยง 
กำาหนดืกลยทุธ์การดืำาเนินธรุกิจัขอิงบรษิทัฯ และสร้างวัฒนธรรม
การจััดืการความเสี�ยง โดืยพิจัารณาปีัจัจััยความเสี�ยงต่างๆ 
รวมถึงการสร้างการจััดืการบริหารความเสี�ยงให้เป็ีนส่วนหนึ�ง
ขอิงวัฒนธรรมอิงค์กรดื้วย ทั�งนี�เพ่อิให้ธุรกิจัสามารถเติบโต 
สร้างผู้ลตอิบแทน และก่อิให้เกิดืปีระโยชน์ส่งสุดือิย่างยั�งยืน
ให้แก่ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย 

2.1 วัฒนธรรมการจัดการบริหารความเส่ียง

 2.1.1 นโยุบัายุและการกำากับัด่ำแลควัามเส่�ยุง
 บริษัทฯ ยึดืถือิกรอิบการบริหารความเสี�ยง (Risk 
Management Framework) ตามมาตรฐานสากลขอิงหลัก
การบริหารความเสี�ยง COSOERM ซึ�งปีระกอิบด้ืวยแนวทาง
ปีฏิบัติครอิบคลุมอิงค์ปีระกอิบทั�งหมดื 8 รายการ ดืังต่อิไปีนี�
 

2

 1. สภาพิแวัดำล้อมภายุในและโครงสร้างการบัริหาร
ควัามเส่�ยุงเพ่ิอปลก่ฝังสภาพิแวัดำล้อมการควับัคุมภายุในท่�ด่ำ 
 

 บัริษัทไดำ้ดำำาเนินการ ดำังน่�
  บริษัทฯ ไดื้จััดืการให้มีโครงสร้างการบริหาร 
ความเสี�ยงให้เปี็นที�ยอิมรับตามหลักสากล ซึ�งมีการกำาหนดื
หน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการบริหารจััดืการ
ความเสี�ยง ตลอิดืถึงหน่วยงานบริหารความเสี�ยงที�ทำาหน้าที�
อิย่างเปี็นอิิสระไว้อิย่างชัดืเจัน ปีัจัจัุบันคือิฝ่่ายบริหารจััดืการ
ความเสี�ยงและกฎหมาย ซึ�งรายงานตรงต่อิคณะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยงโดืยมีความเปี็นอิิสระ และผู้่้บริหารแบบ Dual 
Reporting เปี็นปีระจัำา อิย่างน้อิยไตรมาสละ 1 ครั�ง นอิกจัาก
ฝ่่ายบริหารจััดืการความเสี�ยงและกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังมี
ฝ่่ายตรวจัสอิบภายใน ซึ�งปีฏบิตัหิน้าที�ด้ืวยความเป็ีนอิสิระ รายงาน
ต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ ซึ�งปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระ 
3 ท่าน และผู้่้บริหารแบบ Dual Report นอิกจัากนั�น บริษัทฯ 
กำาลงัอิย่ใ่นระหว่างการจััดืตั�งฝ่่ายกำากับและดืแ่ลกิจัการ เพ่อิให้ 

การจััดืการความเสี�ยง เปี็นไปีอิย่างรัดืกุมมากยิ�งขึ�น
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  บริษทัฯ จัดัืให้มกีารทบทวนและปีรับปีรุงนโยบาย
การบริหารความเสี�ยง ค่่มือิการบริหารความเสี�ยง นโยบาย
การกำากับดืแ่ลกจิัการที�ดีื และจัรรยาบรรณขอิงบริษัทฯ จัริยธรรม
ทางธุรกิจั รวมถึงขั�นตอินการปีฏิบัติงาน เพื�อิให้เปี็นกรอิบใน
การบริหารธุรกิจั และบริหารความเสี�ยงในอิงค์กรเปี็นไปีอิย่าง
มีปีระสิทธิภาพและทันกาล  รวมไปีถึงจัะต้อิงสื�อิสารไปียัง
ให้ผู้่บ้ริหาร พนกังาน และผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีที�เกี�ยวข้อิงได้ืรับทราบ
และสามารถปีฏิบัติตามนโยบายไดื้

 นโยุบัายุการบัริหารควัามเส่�ยุงขัองบัริษัทฯ
 1. ผู้่้บริหารและพนักงานทุกท่านมีความรับผู้ิดืชอิบ
ในการบริหารความเสี�ยงทั�วทั�งอิงค์กร โดืยมีการจััดืการอิย่าง
เปี็นระบบและต่อิเนื�อิง มีมาตรฐานเดืียวกัน
 2. ผู้่้บริหารและพนักงานทุกท่านต้อิงนำาการบริหาร
ความเสี�ยงไปีใช้ปีฏบิตัเิป็ีนส่วนหนึ�งขอิงการดืำาเนนิงานตามปีกต ิ
ทั�งดื้านกระบวนการวางแผู้นเชิงกลยุทธ์ การตัดืสินใจั และ
งานปีระจัำาวัน โดืยนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาปีระยกุต์เพื�อิใช้
ให้เกิดืปีระโยชน์ส่งสุดื
 3. ผู้่้บริหารและพนักงานทุกท่านต้อิงรายงานความ
เสี�ยงที�ปีระเมินและจััดืลำาดืับความสำาคัญ พร้อิมทั�งระบุวิธีการ
จััดืการความเสี�ยงและผู้่้รับผู้ิดืชอิบ (เจั้าขอิงความเสี�ยง) โดืย
รายงานนี�ต้อิงนำาเสนอิผู้่้บังคับบัญชาตามลำาดืับขั�น

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง

ประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และกฏหมาย และฝ่ายก�ากับ

 4. การบ่งชี�และจััดืการความเสี�ยงที�มีผู้ลกระทบต่อิ
การบรรลุวตัถปุีระสงค์ขอิงบริษัทฯ จัะต้อิงได้ืรบัการจัดัืการอิย่าง 
เป็ีนระบบ เพ่อิให้ความเสี�ยงอิย่ใ่นระดืบัที�บริษทัฯ ยอิมรับได้ืและ 
เป็ีนการป้ีอิงกนัไม่ให้เกิดืความสญ่เสยีที�ไม่ได้ืคาดืหวังต่อิธุรกิจั 
ตลอิดืจันใช้โอิกาสที�มีอิย่่ให้เปี็นปีระโยชน์ ทั�งนี�เพ่อิให้เกิดืการ
สมดุืลขอิงการเติบโตทางธุรกิจั ความเสี�ยง และผู้ลตอิบแทน
ขอิงบริษัทฯ
 5. ผู้่ ้บริหารและพนักงานจัะต้อิงมีการติดืตาม
ปีระเมินผู้ลการบริหารความเสี�ยง โดืยมีการทบทวนและมี
ส่วนร่วมในการปีรับปีรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี�ยงให้
มีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผู้ลอิย่างต่อิเนื�อิง
 6. หน่วยงานเจั้าขอิงความเสี�ยงจัะต้อิงรายงาน
ความเสี�ยงแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร โดืย
สอิดืคล้อิงกับระดืับความเสี�ยง เปี็นระยะๆ ผู้่านทางช่อิงทางที�
ไดื้กำาหนดืไว้ ในค่่มือิบริหารความเสี�ยง
  บริษัทฯ กำาหนดืให้การปีฏิบัติงานการตรวจัสอิบ
ภายในครอิบคลุมระบบการปีฏิบัติงานทั�งในสำานักงานใหญ ่
และสาขาทุกสาขาทั�วปีระเทศทุกปีี จัึงมีการจััดืให้มีจัำานวน
พนักงานซึ�งปีฏิบัติหน้าที�ในการดืำาเนินการตรวจัสอิบภายใน มี
จัำานวนที�เพียงพอิ

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 2563
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 2. การกำาหนดำวััต่ถืุประสงค์ให้ชั่ดำเจำน
  วัตถุปีระสงค์ในการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ คือิ 
การเป็ีน “ผูน้�าในการให้บริการสนิเช่อไมโครไฟแนนซ์ิ่ทีมี่ความ
รับผิดชอบ” จัึงมีการกำาหนดืกลยุทธ์ในการบริหารความเสี�ยง 
โดืยเฉพาะความเสี�ยงดื้านการผู้ิดืนัดืชำาระหนี�ขอิงล่กค้าเพ่อิ
ลดืโอิกาสที�จัะล้มเหลว ซึ�งผู้่บ้ริหารมีการหารือิเพ่อิทบทวนและ
ปีรับปีรงุกลยทุธ์ และเคร่อิงมอืิชี�วดัืผู้ลสำารดิืรวมทั�งผู้ลตอิบแทน
ซึ�งเกี�ยวโยงกับความเสี�ยงดืังกล่าว หรือิ NPL อิย่างสมำ�าเสมอิ 
เพ่อิรักษาปีระสิทธิภาพและทันกาลต่อิการเปีลี�ยนแปีลงขอิง
ปัีจัจัยัทั�งภายนอิก และภายในที�อิาจัส่งผู้ลกระทบต่อิการดืำาเนนิ
ธุรกิจั อิาทิ ในปีี 2563 ซึ�งบริษัทฯ ไดื้รับผู้ลกระทบจัากการ
สภาวะเศรษฐกิจัผู้นัผู้วน และสดัืส่วนหนี�ครัวเรือินที�ถบีตวัสง่ขึ�น 
การกำาหนดืกลยุทธ์ในการติดืตามจัึงต้อิงมีการปีรับปีรุงเพ่อิให้
บริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ไว้ไดื้ หรือิมาตรการ
ช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิยที�ช่วยผู้ยุงความสามารถในการชำาระ
หนี�ขอิงล่กค้าเพ่อิผู้่านพ้นวิกฤตในช่วงที�มีการล็อิคดืาวน์
ภายในปีระเทศ ซึ�งส่งผู้ลดืีต่อิคุณภาพสินทรัพย์พอิร์ตสินเช่อิ
ในระยะยาว เปี็นต้น
  ผู้่้บริหารได้ืกำาหนดืและปีระกาศเป้ีาหมายและ
แผู้นปีฏิบัติงาน 3 ปีี ระยะที� 3 สำาหรับปีี 2564-2566 เพ่อิให้
บริษัทฯ สามารถรักษาระดืับในช่วงเติบโต (Growth Stage) 
ได้ือิย่างต่อิเน่อิง ในการปีระชุมภายใน เม่อิวนัที� 26-27 ตุลาคม 
2563 ตามที�เปีิดืเผู้ยในหัวข้อิ	“แผนธุรกิจระยะกลาง	(2564-
2566”

 3. การระบุัควัามเส่�ยุง
  ฝ่่ายบริหารจััดืการความเสี�ยงและกฎหมายมีหน้าที� 
รับผิู้ดืชอิบในการตระหนักร่้ และสามารถระบุความเสี�ยงใน
การดืำาเนินธุรกิจัทั�งในระยะสั�น ระยะยาว ความเสี�ยงอิุบัติใหม่ 
และความเสี�ยงที�อิาจัเกดิืขึ�นได้ืในอินาคตได้ื เพ่อิที�บรษิทัฯ จัะได้ื
สามารถกำาหนดืกลยุทธ์ในการกำาจััดื บรรเทา หรือิปีรับตัวเพ่อิ
รอิงรบัความเสี�ยงดืงักล่าว อัินจัะส่งผู้ลให้บรษิทัฯสามารถเตบิโต
อิย่างยั�งยนืได้ืในระยะยาว ทั�งนี� บริษทัฯ ใช้เคร่อิงมอืิหลากหลาย
ในขั�นตอินการระบุความเสี�ยงนี� เช่น การระดืมสมอิงในระหว่าง
การปีระชุมภายในระหว่างฝ่่ายต่างๆ การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์สมมติฐาน การปีระชุมเชิงปีฏิบัติการ การเปีรียบ
เทียบกับอิุตสาหกรรม รวมถึงการรับฟังจัากผู้่้มีส่วนไดื้เสีย
 บริษัทฯ จัำาแนกความเสี�ยงหลักที�อิาจัเกดิืขึ�นอิอิกเป็ีน 
8 ดื้าน ดืังที�จัำาแนกในหัวข้อิ “ปัจจัยความเสี่ยง” อิย่างไร
ก็ตามในปีี 2563 ความเสี�ยงที�ถือิเป็ีนความเสี�ยงมคีวามสำาคัญ 

และส่งผู้ลกระทบส่งต่อิการดืำาเนนิงานขอิงบรษิทัฯ (Materiality) 

คือิความเสี�ยงที�เกี�ยวเน่อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดื
ขอิงโรค Covid-19 ดืังนี�
 1. ความเสี�ยงอุิบัติใหม่ : ความเสี�ยงจัากการแพร่
ระบาดืขอิงโรคไวรัสอิุบัติใหม่ Covid-19 และความเสี�ยงดื้าน
อิาชญากรรมไซเบอิร์ 
 2. ความเสี�ยงดื้านการปีฏิบัติการ : ความเสี�ยงดื้าน
การตดิืตามเก็บหนี� และการควบคุมคุณภาพสนิทรัพย์เน่อิงจัาก
การลดืลงขอิงรายไดื้ครัวเรือินสอิดืคล้อิงกับสภาพเศรษฐกิจัที�
ชะลอิตัว
 3. ความเสี�ยงดื้านการเงิน : ความเสี�ยงดื้านสภาพ
คล่อิงที�เกดิืจัากมาตรการช่วยเหลือิลก่ค้ารายย่อิย และการชะลอิ 
ความต้อิงการก้่ยืมขอิงล่กค้ารายย่อิยจัากการได้ืรับมาตรการ
ช่วยเหลือิจัากทางภาครัฐ
 4. ความเสี�ยงดื้านการเปีลี�ยนแปีลงกฎระเบียบ : 
ความเสี�ยงจัากการที�ธนาคารแห่งปีระเทศไทยปีรับลดืเพดืาน
อิัตราดือิกเบี�ยในมาตรการช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิยระยะที� 2 
สำาหรับสินเช่อิส่วนบุคคล เหลือิไม่เกินร้อิยละ 25 สินเช่อิ
จัำานำาทะเบียนรถ เหลือิไม่เกินร้อิยละ 24 และสินเช่อิรายย่อิย
เพ่อิการปีระกอิบอิาชีพ เหลือิไม่เกินร้อิยละ 33 รวมถึงการ
ปีรับปีรุงการคำานวณดือิกเบี�ยปีรับ และแนวทางการกำากับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 4. การประเมินควัามเส่�ยุง
  การจัดัือัินดืบัความสำาคญัขอิงแต่ละความเสี�ยงนั�น 
บริษทัฯ ได้ืกำาหนดืเกณฑ์การปีระเมนิความเสี�ยงไว้ โดืยวดัืจัาก
ระดืบัโอิกาสที�จัะเกดิืความเสี�ยง (Likelihood) และระดืบัความ
รุนแรงขอิงผู้ลกระทบดื้านต่างๆ (Impact) ดืังต่อิไปีนี�
 1. ผู้ลกระทบดื้านนโยบายเชิงปีริมาณ และผู้ลการ
ดืำาเนินงาน
 2. ผู้ลกระทบต่อิช่อิเสียง ภาพลักษณ์อิงค์กร และ
ความสามารถในการแข่งขัน
 3. ผู้ลกระทบต่อิการดืำาเนินกิจัการ 
 4. ผู้ลกระทบต่อิความพึงพอิใจั คุณภาพชีวิต และ
ความปีลอิดืภัยขอิงพนักงาน
 5. ผู้ลกระทบต่อิความพึงพอิใจั ความปีลอิดืภัยใน
ข้อิม่ลส่วนบุคคล
 6. ผู้ลกระทบต่อิระบบความปีลอิดืภัยสารสนเทศ
 7. ผู้ลกระทบต่อิสิทธิมนุษยชน/คอิร์รัปีชั�น
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การแพร่ระบาดื
ขอิงโรค 
Covid-19

S การติดืโรคระบาดื 

ที�ยังไม่มีทางรักษา 
และสามารถ 
แพร่เชื�อิไดื ้

ในวงกว้าง

L - ส่ง
I - ส่ง

 แผู้นดืำาเนินธุรกิจัอิย่าง 
ต่อิเนื�อิง (BCP) สำาหรับการ 
แพร่ระบาดืขอิงโรคไวรัส 
 ระเบียบปีฏิบัติ เรื�อิง  

การทำางานจัากบ้าน  
(work from home)
 ระเบียบปีฏิบัติ เรื�อิง  

การปีฏบิตัติามนโยบาย Social 
Distancing ในสำานักงานใหญ่ 
สาขา และหอิพักพนักงาน
 ระเบียบปีฏิบัติ เรื�อิง  

การจััดืหา ติดืตั�งอิุปีกรณ์เสริม 
และ PPE สำาหรับพนักงาน 
ทุกระดืับ ทุกสาขา และล่กค้า

พนักงาน,
ล่กค้า

อิาชญากรรม
ไซเบอิร์

S  Phishing Scam
 Ransomware 

ไวรัสคอิมพิวเตอิร์ 
เจัาะผู้่านระบบรักษา
ความปีลอิดืภัยเพื�อิ
ทำาลายฐานข้อิม่ล 

ส่วนบุคคล

L - ส่ง
I - ตำ�า

L - ตำ�า
I - ส่ง

 นโยบายความปีลอิดืภัย 

สารสนเทศ และนโยบาย 

คุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล
 การแจั้งเตือินภัย สื�อิสาร  

ให้ความร้่แก่พนักงาน, ล่กค้า 
และปีระชาชนทั�วไปีผู้่านทาง 
ช่อิงทางอิอินไลน์ และช่อิงทาง 
การสื�อิสารต่างๆ ให้ระมัดืระวัง 
Phishing Scam
 ปีรับปีรุงวิธีการเก็บข้อิม่ล 

จัากช่อิงทางการร้อิงเรียน

สังคม, ล่กค้า, 
นักลงทุน

  แผู้นผู้ังความเสี�ยง (Risk Map) ปีระจัำาปีี 2563 สามารถแจักแจังไดื้ดืังนี�

ผลกระทบ

 1. Phishing Scam
 2. การติดตามหนี้
 3. การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
 4. สภาพคล่อง
 5. การไม่สามารถขายสินทรัพย์ที่ยึดมาได้
 6. การเปล่ียนแปลงของกฎหมายก�ากับสินเชื่อ
 7. การผ่อนคลายมาตรฐานบัญชี
 8. ภัยจาก Ransomware

1 3

7

2

5

6

8

4

ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสียเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง

โอ
กา

สท
ี่จะเ

กิด
รายงานประจ�าปี 2563
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ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสียเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง

การติดืตามหนี�/ 
ไม่สามารถยึดืหลัก
ปีระกันไดื้

การไม่สามารถ
ขายสินทรัพย์ 
ที�ยึดืมาไดื้

G การไม่สามารถ 
ติดืตามล่กค้า 
ให้ชำาระหนี�ไดื้ 
ส่งผู้ลให้ NPL 
ส่งขึ�น

การไม่สามารถ 
ขายสินทรัพย์ที� 
ยึดืมาไดื้ หรือิ 
ราคาตำ�ากว่า 
ปีระมาณการ

L - ส่ง
I - กลาง

L - กลาง
I - กลาง

 นโยบายผู้่อินคลายการจััดื 

ชั�นหนี� และการตั�งสำารอิงค่า 
เผู้ื�อิหนี�สงสัยจัะส่ญสอิดืคล้อิง 
กับปีระกาศจัากธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทย และสมาคม 

วิชาชีพบัญชี
 มาตรการช่วยเหลือิ 

ล่กหนี�รายย่อิย
1) เลื�อินการชำาระหนี�  
เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน
2) ปีรับโครงสร้างหนี�
3) ลดือิัตราดือิกเบี�ย
 ระเบียบปีฏิบัติงาน เรื�อิง  

การแก้ไขหนี�
 ระเบียบปีฏิบัติการติดืตาม 

สินเชื�อิที�มีปีัญหา และการ 
บังคับคดืี
 ระเบียบปีฏิบัติงาน เรื�อิง  

การจััดืการปีระม่ล 
 ระเบียบปีฏิบัติงาน เรื�อิง 

กระบวนการรายงาน 

เหตุการณ์ผู้ิดืปีกติ

พนักงาน, 
ล่กค้า

สภาพคล่อิง
ทางการเงิน

G การไม่มีเงินสดืเพียง
พอิต่อิการดืำาเนินงาน 
อิันส่งผู้ลให้การปีล่อิย
สินเชื�อิหยุดืชะงัก 
หรือิลดืลง

L - ส่ง
I - ส่ง

 จััดืทำารายงานปีระมาณการ 
กระแสเงินสดื เพื�อิดื่ความพอิ
เพียงขอิงการใช้เงินสดืสำาหรับ 

การดืำาเนินงาน โดืยแบ่งรายงาน
เปี็นช่วงขอิงการใช้เงินสดือิอิก 
เปี็นรายวัน รายสัปีดืาห์ รายเดืือิน 
รายสามเดืือินและรายปีี 
 นโยบายการจััดืการและขยาย

ช่อิงทางในการระดืมทุนเพื�อิ
กระจัายความเสี�ยงดื้านสภาพ
คล่อิงทางการเงิน อิาทิ การอิอิก
และเสนอิขายหุ้นก้่ ให้แก่ปีระชาชน
เปี็นการทั�วไปี
 การก้่ยืมเงินซอิฟท์โลนจัาก

ธนาคารอิอิมสิน เพื�อิการให้
มาตรการช่วยเหลือิแก่ล่กค้า 
รายย่อิย

พนักงาน,
ล่กค้า
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การเปีลี�ยนแปีลง
ขอิงกฎหมาย
กำากับสินเชื�อิ

G การลดืเพดืานอิัตรา
ดือิกเบี�ย และ/หรือิ 
ค่าธรรมเนียมอิาจั 
ส่งผู้ลให้รายไดื้ขอิง 
บริษัทฯ ลดืลง 
กระทันหัน หาก 
ค่าใช้จั่ายไม่สามารถ
ลดืลงไดื้อิย่างทัน
ท่วงที จัะทำาให้ผู้ล
กำาไรลดืลง

การผู้่อินคลาย
มาตรการการบัญชี
เนื�อิงจัากสภาวะ
ผู้นัผู้วนทางเศรษฐกิจั
อิันสืบเนื�อิงมาจัาก
สถานการณ์โรค
ระบาดื Covid-19

L - กลาง
I - ส่ง

L - ตำ�า
I - ส่ง

พนักงาน,
ล่กค้า,
หน่วยงาน
กำากับ

ปัจจัยความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงESG ผู้มีส่วนได้เสียเกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยง

กลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยง

 5. การต่อบัสนองต่่อควัามเส่�ยุง
 เพ่อิควบคุมความเสี�ยงดื้านการผิู้ดืนัดืชำาระหนี� ซึ�งเปี็นความเสี�ยงหลักที�สำาคัญที�สุดืขอิงการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไดื้กำาหนดือิัตราความเสี�ยงที�บริษัทฯ ยอิมรับ โดืยใช้ดืัชนีชี�วัดืเป็ีนสัดืส่วนหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ (NPL) ไม่เกินร้อิยละ 2 
ดืังนั�น การปีฏิบัติต่อิการตอิบสนอิงความเสี�ยงดืังกล่าว สามารถแจังไดื้ดืังต่อิไปีนี�
  การหลีกเลี�ยงความเสี�ยง 
 - มุ่งเน้นผู้ลิตภัณฑ์สินเช่อิที�บริษัทฯ มีความถนัดืเท่านั�น
  การลดืความเสี�ยง  
 - นโยบายกำาหนดืการจั่ายผู้ลตอิบแทนให้แก่พนักงาน โดืยมีดืัชนีวัดื KPI เปี็นปีระสิทธิผู้ลจัากการติดืตามหนี� ซึ�งเปี็น 

แรงผู้ลักดืันและจั่งใจัสำาคัญในการผู้ลักดืันกระบวนการติดืตามหนี�ให้มีปีระสิทธิภาพ
 - นโยบายกำาหนดื Single Lending Limit ต่อิล่กค้า
 - นโยบายกำาหนดืให้สัดืส่วน LTV เฉลี�ยปีระมาณร้อิยละ 50 ซึ�งเป็ีนอัิตราส่วนที�เหมาะสม ไม่สง่เกินไปีจันอิาจัก่อิให้เกิดื
ความเสี�ยงในการละทิ�งทรัพย์สินส่งขึ�น นำามาซึ�ง NPL ที�ส่งขึ�น
 - นโยบายกำาหนดืให้พจิัารณาปีระวัติการชำาระเพ่อิปีระเมินความสามารถในการชำาระหนี�ขอิงล่กค้าสำาหรับสินเช่อิที�ไม่มี
หลักปีระกัน ซึ�งต้อิงเปี็นล่กค้าเดืิมที�มีปีระวัติชำาระกับบริษัทฯ เท่านั�น
  การกระจัายความเสี�ยง 
 - มุ่งเน้นการปีล่อิยสินเช่อิขนาดืเล็ก ให้แก่ล่กค้าจัำานวนมาก เพ่อิกระจัายความเสี�ยงดื้านการกระจัุกตัวขอิงหนี�เสีย 
 - การมผีู้ลติภณัฑ์สนิเช่อิไมโครไฟแนนซ์หลากหลาย ในสัดืส่วนที�เหมาะสม โดืยมิไดื้มุ ่งเน้นไปียังสินเช่อิที�ไม่มีหลัก
ปีระกัน แม้จัะมีอิัตราดือิกเบี�ยส่ง แต่มีความเสี�ยงในการผู้ดิืนัดืชำาระหนี�ส่งเช่นกัน

รายงานประจ�าปี 2563
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   การยุอมรับัควัามเส่�ยุง 
  - บริษัทฯ ไม่มีนโยบายขายปีระกันรถหายให้แก่
ลก่ค้าในลกัษณะ bundle กับการปีล่อิยสนิเชื�อิ เนื�อิงจัากบริษัทฯ 
เลง็เหน็ว่าอิตัราหนี�เสยีขอิงบริษัทฯ อิย่ใ่นระดืบัตำ�ามาก และกรณี
ไม่สามารถตดิืตามรถได้ืส่วนมากเกิดืจัากกรณกีารทจุัริตขอิงลก่ค้า 
ซึ�งมโีอิกาสที�จัะเกิดืตำ�า และก่อิให้เกิดืความเสยีหายในระดืบัตำ�า 
บริษัทฯ จังึตดัืสนิใจัที�จัะยอิมรับความสญ่เสยี หรือิการผู้ดิืไปีจัาก
เป้ีาหมายจัากผู้ลกระทบจัากความเสี�ยงดืงักล่าวเพื�อิผู้ลปีระโยชน์
ขอิงล่กค้าส่วนใหญ่ ซึ�งไม่มีเจัตนากระทำาการทุจัริต

 6. กิจำกรรมการควับัคุมควัามเส่�ยุง
  บริษัทฯ ใช้กลยทุธ์ในการเตอืินภยัล่วงหน้าสำาหรับ 

ความเสี�ยงดื้านสินเชื�อิจัากสภาวะเศรษฐกิจั และสัญญาณ
ทางเศรษฐกิจับางอิย่าง รวมถึงแผู้นการใช้งบปีระมาณในการ
ช่วยเหลือิปีระชาชนดื้านต่างๆ 
  บริษัทฯ มีการทบทวน และปีรับนโยบาย และ
ระเบยีบปีฏบิตัใินการอินมุตัสินิเชื�อิให้สอิดืคล้อิงกับปัีจัจัยัเสี�ยง
ต่างๆ เปี็นกิจักรรมการปี้อิงกันความเสี�ยงดื้านสินเชื�อิที�มี
ปีระสิทธิภาพ และทันกาล
  ฝ่ ่ายตรวจัสอิบภายในปีฏิบัติงานตรวจัสอิบ
ครอิบคลุมการปีฏิบัติงานทุกสาขา และการเปีิดืช่อิงทางการ
สื�อิสารให้แก่ผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีขอิงบริษัทฯ เป็ีนกิจักรรมการค้นพบ
ความเสี�ยง เพื�อิปีระโยชน์ในการระบเุหตกุารณ์ที�ไม่พึงปีระสงค์
ที�เกิดืขึ�นและแจั้งเตือินการจััดืการ เกี�ยวกับสิ�งที�เกิดืขึ�น ซึ�งจัะ
ช่วยให้ผู้่ายบริหารสามารถดืำาเนินการแก้ไขไดื้ทันท่วงที

 7. การสื�อสารและการปล่กฝังวััฒินธรรมควัาม
เส่�ยุงในองค์กร
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือิเปี็นหนึ�งในเครื�อิงมือิ
สำาคัญและทรงพลังที�สุดืที�ทำาให้การสื�อิสารเรื�อิงความเสี�ยงทั�ง
ต่อิภายในและภายนอิกอิงค์กรปีระสบความสำาเร็จัอิย่างสมบร่ณ์ 
ถ่กต้อิง ทันท่วงที และเพียงพอิ สำาหรับคณะกรรมการบริษัท
และผู้่บ้รหิารได้ืใช้ในการตัดืสนิใจั และเพ่อิให้พนักงานตระหนกั
และปีฏบิตัติามได้ื บรษิทัฯ จังึให้ความสำาคญัต่อิระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและความปีลอิดืภัยเปี็นอิย่างยิ�ง โดืยไดื้กำาหนดื
นโยบายการรกัษาข้อิมล่และความมั�นคงปีลอิดืภยัสารสนเทศแล้ว 
บริษทัฯ ได้ืลงทนุในการติดืตั�งระบบ SAP และระบบปีฏิบตักิาร 
อ่ินๆ เพ่อิในการจัดัืการข้อิมล่ภายในอิงค์กร นอิกจัากนั�น บริษทัฯ 
ยังให้ผู้่้ตรวจัสอิบระบบสารสนเทศระดัืบโลกเปี็นผู้่้ปีฏิบัติการ
ตรวจัสอิบระบบสารสนเทศและความปีลอิดืภัยขอิงบริษัทฯ 
เปี็นปีระจัำาทุกปีีและรายงานต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อิีกดื้วย

 8. การติ่ดำต่ามควัามเส่�ยุง
 การปีระชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
และฝ่่ายบริหารความเสี�ยและกฎหมายถ่กจััดืขึ�นเปี็นปีระจัำา
อิย่างน้อิยไตรมาสละครั�ง เพ่อิให้มั�นใจัว่าการบริหารความเสี�ยง
และระบบการควบคุมความเสี�ยง มีความเพียงพอิ เหมาะสม 
และดืำาเนินการอิย่างมีปีระสิทธิภาพตามโครงสร้างการบริหาร
ความเสี�ยง

 2.1.2 การพัิฒินาผลิต่ภณัฑ์และบัรกิารโดำยุคำานงึถืงึ
ควัามเส่�ยุง
 แนวทางการปีฏิบัติขอิงบริษัทฯ ในการพัฒนาผู้ลติภัณฑ์
สนิเช่อิไมโครไฟแนนซ์และบริการใหม่ๆ นั�น มปัีีจัจัยัที�ต้อิงคำานงึ
เพ่อิจัำากัดืความเสี�ยงด้ืานต่างๆ โดืยเฉพาะความเสี�ยงด้ืานเครดืติ 
และความเสี�ยงดื้านปีฏิบัติการ อิาทิ
  อิัตราดือิกเบี�ยที�เหมาะสม กำาหนดือิัตราดือิกเบี�ย
ขอิงแต่ละผู้ลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อิความเสี�ยงดื้าน
เครดืิตขอิงล่กค้า และไม่เกินจัากที�กฎหมายกำาหนดื 
  อัิตราส่วนการให้สินเช่อิโดืยเทียบกับม่ลค่าหลัก
ปีระกัน (Loan-to-Value : LTV) ที�เหมาะสม การกำาหนดื LTV 
โดืยอิิงจัากราคาตลาดืจัากศ่นย์ปีระม่ลขอิงบริษัทฯ ซึ�งทำาให้
บริษัทฯ มั�นใจัไดื้ว่า LTV ขอิงบริษัทฯ ถ่กเหมาะสม และอิย่่ใน
ระดืับที�เหมาะสมกับความเสี�ยงดื้านเครดืิต 
  วงเงินที�เหมาะสม กำาหนดืวงเงนิไม่เกนิ 510,000 
บาทต่อิบุคคล ซึ�งเปี็นการลดืความเสี�ยงขอิงการกระจุักตัว 
(Cluster Risk) ซึ�งขนาดืสินเช่อิเฉลี�ยต่อิสัญญา ในปีี 2563 
เท่ากับ 22,000 บาท ส่งขึ�นจัากขนาดืสินเช่อิเฉลี�ยต่อิสัญญา 
ปีีที�แล้วเพียงร้อิยละ 4.7
  อิตัราค่างวดืที�เหมาะสมด้ืวยอิตัราดือิกเบี�ยที�ไม่สง่ 
ปีระกอิบกับวงเงินที�เหมาะสม และระยะเวลาขอิงสัญญาที�
ยืดืหยุ่น ส่งผู้ลให้อิัตราค่างวดืขอิงล่กค้าเหมาะสมกับความ
สามารถในการชำาระขอิงล่กค้า จัึงทำาให้ความเสี�ยงดื้าน
เครดืิตไม่ส่ง
  ขั�นตอินการคดัืเลอืิกและอินมุตัสินิเชื�อิที�เหมาะสม
กำาหนดืให้มีขั�นตอิน Know-Your-Customer (KYC) และ
การพสิจ่ัน์หลกัปีระกันและเอิกสาร (Authentication Process)
  ขั�นตอินการตดิืตามทวงหนี�ที�เหมาะสม กำาหนดืให้
มขัี�นตอินการตดิืตามที�เหมาะสม และเป็ีนไปีตามกฎหมายกำาหนดื
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 2.1.3 การกำาหนดการประเมินผลงานของพันักงาน

โดยคำานึงถงึความเส่�ยง

	 การประเมินผลงานของพนักงานแบ่งออกเป็น 

3	หัวข้อหลัก	ดังต่อไปนี้

	 1)	ผลงานการเก็บสินเชื่อ	 (Asset	 Quality)	 โดย

อิงจาก	MTC	Model

	 2)	ผลงานการปล่อยสินเชื่อโดยองิจากจำานวนลูกค้าใหม่

	 3)	ผลงานการรักษาฐานลูกค้า

 

	 ซ่ึงหัวข้อที่สำาคัญและส่งผลกระทบต่อผลงานของ

พนกังานมากทีส่ดุคอืหวัข้อแรก	ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับคณุภาพ

สินเชื่อ	และความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตสินเชื่อ

	 นอกจากนัน้	บรษิทัฯ	ยังได้ทำาการประเมินความเสีย่ง

ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันโดยพิจารณาตามข้ันตอนการปฏิบัติ

งานซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้	อาทิ

 	 การทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 	 การทุจริตในการจัดหาผู้รับเหมา/หน่วยงานจาก

ภายนอก

 	 การทุจริตในการอนุมัติสินเชื่อ

 	 การทุจริตในการติดตามสินเชื่อ

 	 การทุจริตในการเก็บรักษาเงินสดในสาขา

 	 การทุจริตในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

 	 การทุจริตในการประมูลทรัพย์สิน

 	 การเอื้อประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานเอกชน

	 หากพบพนักงานกระทำาการทจุรติ	บรษิทัฯ	มนีโยบาย

ลงโทษตามระเบียบการลงโทษจนถึงที่สุด

2.2 นโยบายการจัดการความเสี่ยงเพื่อการสร้าง

จริยธรรมธุรกิจ

 2.2.1 นโยบายการต่อต้านการทุจรติ และรายงาน

ข้อร้องเร่ยน

	 เพื่อเป็นการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติตาม

แนวทางปฏบิตัขิองโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 Sector	

Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	

บริษัทฯ	 ได้กำาหนดและเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริต	

(Anti-Corruption	Policy)	และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	

(Whistleblower	 Policy)	 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว	ได้กำาหนดแนวทางใน

การรับเรื่องร้องเรียน	 รวมถึงแนวปฏบิตัใินการปกป้องผูร้้องเรียน 

อกีด้วย	ทัง้นี	้บริษัทฯ	ได้สือ่สารและเปิดเผยช่องทางการรับเร่ือง 

ร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ดังนี	้

 	 ลิ้งค์	 :	 https://www.muangthaicap.com/th/

contact.php	

 	 ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	

ผู ้แจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส	

โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ	 ผ่านช่องทาง	 ดังต่อไปนี้	

ติดต่อ	:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

 	 ทีอ่ยู	่:	บริษัท	เมอืงไทยแคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)		

332/1	ถนนจรัญสนทิวงศ์	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั	กรุงเทพฯ 

10700	โทร	:	02	483	8888		อีเมล	:	whistleblower@

muangthaicap.com	

	 โดยในปี	พ.ศ.	2563	บริษัทฯ	พบว่ามีการแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนผ่านทางช่องทางในการร้องเรียน	และผ่านทางส่ือสังคม

ออนไลน์ของบริษัทฯ	จำานวน	25	กรณี

การใหของขวัญแกผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทในทุกเทศกาล

ขอความรวมมือ “งดเวน”

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน)

MTC
ตอตานคอรรัปชัน

รวมใจ
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รายงานและการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการด�าเนินการจ�านวน 
(กรณี)

มูลค่าความเสียหาย 
(บาท)

ทุจัริตฉ้อิโกง/ติดืสินบน 1 ตรวจัสอิบแล้ว พบว่า 
มิใช่กรณีทุจัริตจัริง

-

ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ - - -

สิทธิมนุษยชน/ความปีลอิดืภัยในการปีฏิบัติงาน - - -

การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลภายในขอิงอิงค์กร - - -

ความปีลอิดืภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้อิม่ลส่วนบุคคล และการหลอิกลวงทาง 
อิิเล็กทรอินิกส์ (Phishing Scam)

23 ตรวจัสอิบ และดืำาเนินการ 
แจั้งเตือิน Phishing Scam  
บนหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ 
และแจั้ง ปีอิท.

-

รายงานทางการเงินที�ไม่ถ่กต้อิง/ระบบการควบคุม 

ภายในที�บกพร่อิง/การจััดืทำาเอิกสารทางการเงินที�เปี็นเท็จั
- - -

การกระทำาผู้ิดือิื�นๆ อิาทิ การฝ่่าฝ่ืนกฎระเบียบและ 
ข้อิบังคับขอิงบริษัท การละเมิดืการปีฏิบัติหน้าที�

1 จััดืการตามระเบียบ 

ขอิงบริษัทฯ
-

การให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในทุกเทศกาล

ขอความร่วมมือ “งดเว้น”
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ต่อต้านคอร์รัปชัน
ร่วมใจ
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 2.2.2  นโยุบัายุการบัริจำาคและเงินสนับัสนุนแก่
พิรรคการเมือง สมาคมการค้าหรือสมาคมท่�ไดำ้รับัการ
ยุกเวั้นภาษ่อ่นใดำ
 

  การสนับสนุนพรรคการเมือิง
 อ้ิางอิิงจัากแนวทางปีฏิบัติตามนโยบายต่อิต้านการ
ทุจัริตคอิร์รัปีชั�นในค่่มือิแนวทางปีฏิบัติตามนโยบายต่อิต้าน
การทุจัริตคอิร์รัปีชั�นขอิงบริษัทฯ ข้อิ 3 ว่าดื้วยการระมัดืระวัง
ในการให้ความช่วยเหลือิทางการเมือิง โดืยบริษัทฯ มีนโยบาย
เปี็นกลางทางการเมือิง และจัะไม่ให้การสนับสนุน ไม่เข้าไปีมี
ส่วนร่วม หรือิการกระทำาอิันเปี็นการฝ่ักใฝ่่พรรคการเมือิง ทั�ง
ทางตรงและทางอ้ิอิม ซึ�งรวมถงึการนำาเงินทุนหรือิใช้ทรพัยากร
ขอิงบรษัิทฯในกิจักรรมที�เกี�ยวข้อิงทางการเมอืิง ดืงันั�น บรษัิทฯ
จัึงไม่มีค่าใช้จั่ายในการสนับสนุนแก่พรรคการเมือิงใดื
  การสนับสนุนสมาคมการค้าผู้่้ปีระกอิบธุรกิจั 
สินเช่อิทะเบียนรถ
 อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
กำากับดื่แลการให้บริการแก่ล่กค้าอิย่างเปี็นธรรมและโปีร่งใส
ด้ืวยการร่วมกับสมาคมการค้าผู้่ป้ีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิทะเบยีนรถ

ไดื้ร่วมหารือิ รับฟัง และแลกเปีลี�ยนความคิดืเห็นในปีระเดื็น
ต่างๆ กับธนาคารแห่งปีระเทศไทยให้สามารถกำาหนดืกฎระเบยีบ 
หรือิแนวทางปีฏบิตัใินการกำากับดืแ่ลธรุกิจัภายใต้ สถาบนัการเงิน 
และผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัที�มิใช่สถาบันการเงิน ให้เปี็นไปีในทิศทาง
เดืียวกัน โดืยในปีี 2563 มาตรการที�ไดื้มีการหารือิร่วมกัน 
อิาทิ มาตรการการช่วยเหลือิล่กหนี�ที� ไดื้รับผู้ลกระทบจัาก
ความผู้ันผู้วนทางเศรษฐกิจั และการแพร่ระบาดืขอิงโรคไวรัส 
Covid-19 การลดืเพดืานอิตัราดือิกเบี�ยขอิงสนิเชื�อิส่วนบคุคล
ภายใต้การกำากับ และสินเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพ
ภายใต้การกำากับ รวมถึงการปีรับปีรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม
การตดิืตามภาษีและดือิกเบี�ยผู้ดิืนดัืชำาระ เป็ีนต้น ซึ�งในปีี 2563 
บริษัทฯ ไดื้มีค่าบำารุงสมาคมรายปีีชำาระแก่สมาคมฯ จัำานวน 
115,000 บาท
  การสนับสนุนสมาคมผู้่ ้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิ
ส่วนบุคคล
 บริษทัฯ ได้ืเข้าร่วมเป็ีนสมาชิกสมาคมผู้่ป้ีระกอิบธรุกิจั
สินเช่อิส่วนบุคคล ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้มีค่าบำารุง
สมาคมรายปีีชำาระแก่สมาคมฯ จัำานวน 10,700 บาท

รวมรายไดื้ (ล้านบาท) 14,733 12,688 10,416 7,471

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

ภาษีจั่าย 1,303 1,056 913 605

อิัตราภาษีที�แท้จัริง (ร้อิยละ) 19.99% 19.95% 19.73% 19.48%

อิัตราภาษีที�ชำาระเปี็นเงินสดื (ร้อิยละ) 19.99% 19.95% 19.73% 19.48%

ประเทศไทยเท่านั้น 2563 2562 2561 2560

 2.2.3 นโยุบัายุการจัำดำการด้ำานภาษ่
 บริษัทฯ เปีิดืเผู้ยนโยบายการจััดืการดื้านภาษีในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ เพ่อิแสดืงถึงหลักการและมาตรฐานการจััดืการดื้าน
ภาษีขอิงบริษัทฯ รวมถึงการเปีิดืเผู้ยอิย่างโปีร่งใสและรัดืกุมในการจััดืการภาษี ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้รับคัดืเลือิกเปี็นสมาชิก
ในดืัชนี FTSE Thailand USD Net Tax Index จัาก FTSE Russell ซึ�งคำานวณจัากม่ลค่าภาษีที�บริษัทฯ  ชำาระ

รายงานประจ�าปี 2563
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 2.2.4 นโยุบัายุการรักษาขั้อม่ลและควัามมั�นคง
ปลอดำภัยุสารสนเทศึ
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี�ยงดื้านการรักษาข้อิม่ล
และความมั�นคงปีลอิดืภัยสารสนเทศ ซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบ
อิย่างมีนัยสำาคัญต่อิผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ในกรณีที�มี
การรั�วไหลขอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล หรือิความเสียหายในระบบ
ความปีลอิดืภยัสารสนเทศ ดืงันั�น บริษัทฯ จังึได้ืกำาหนดืนโยบาย 
และมาตรการในการดื่แลและปี้อิงกันความเสี�ยงดืังกล่าว 
และเปีิดืเผู้ยในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ในส่วนขอิง “นักลงทุน
สัมพันธ์” หัวข้อิ “นโยบายการรักษาข้อิม่ลและความมั�นคง
ปีลอิดืภัย” ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้กำาหนดืคณะกรรมการคุ้มครอิง
ข้อิม่ลส่วนบุคคลขอิงบริษัทฯ และเจั้าหน้าที�คุ้มครอิงข้อิม่ล
ส่วนบุคคล ขั�นตอินปีฏิบัติเมื�อิมีการละเมิดืข้อิม่ลส่วนบุคคล
ภายในบริษัทฯ ช่อิงทางการแจั้งเบาะแสร้อิงเรียนสำาหรับผู้่้มี
ส่วนไดื้เสียหากมีเหตุอิันน่าสงสัย หรือิเกิดืความเสียหายผู้่าน
ช่อิงทางการสื�อิสารภายในบริษัทฯ และช่อิงทาง whistleblower 
ขอิงบริษัทฯ  รวมถึงบทกำาหนดืโทษ (Penal Penalties) กรณี
ที�มกีารละเมดิืข้อิมล่ส่วนบคุคล ทั�งความรับผู้ดิืทางแพ่ง (Civil 
Liabilities) และความรับผู้ิดืทางอิาญา (Criminal Liabilities) 
ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ ได้ืจัดัืให้พนกังานในฝ่่ายความปีลอิดืภยั
สารสนเทศไดื้เข้ารับการอิบรมในหัวข้อิ “หลักส่ตรการกำากับ

การปีฏิบัติงานดื้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)” 
จััดืโดืยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 
“พระราชบัญญัติคุ ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: 
กระบวนการและแนวปีฏบิตั”ิ ซึ�งจัดัืโดืยสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื�อิดืิจัิทัล 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 คณะกรรมการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคลไดื้รายงาน
ผู้ลการปีฏบิตังิานด้ืานการรักษาข้อิมล่และความมั�นคงปีลอิดืภยั
สารสนเทศให้แก่ผู้่บ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และ
คณะกรรมการบริษัทว่าในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่ไดื้รับการ
ร้อิงเรียนเรื�อิงความปีลอิดืภัยขอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล อิย่างไร
ก็ตามมีการแจั้งเบาะแสเกี�ยวกับ Phishing Scam จัำานวน 23 
กรณี ซึ�งมิไดื้สร้างความเสียหายหรือิส่งผู้ลกระทบต่อิผู้ลการ
ดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ แต่อิย่างใดื ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติ
ตามขั�นตอินการปี้อิงกันความเสี�ยงโดืยการแจั้งเตือินผู้่้มีส่วน
ไดื้เสียบนหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ และแจั้งความไปียังกอิง
บงัคบัการปีราบปีรามการกระทำาความผู้ดิืเกี�ยวกับอิาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (ปีอิท.) แล้ว
 นอิกจัากนั�น บริษัทฯ ไดื้จััดืให้ผู้่้ตรวจัสอิบภายนอิก
ได้ืปีฏบิตังิานตรวจัสอิบระบบสารสนเทศปีีละครั�ง และรายงาน
ต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ และผู้่้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการก�ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลแลพความปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้มีส่วนได้เสีย และ วัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยง

Data Governance

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Accountability Transparency Security Collaboration

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ และฝ่ายก�ากับ

คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล
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 2.2.5 นโยุบัายุการจัำดำซื�อจัำดำจ้ำาง
 บริษัทฯ ได้ืเปิีดืเผู้ยนโยบายการจัดัืซื�อิจัดัืจ้ัางในเว็บไซต์ 

ขอิงบริษัทฯ ในส่วนขอิง “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อิ “นโยบาย
เพื�อิการกำากับกิจัการที�ดื”ี ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ืกำาหนดืนโยบายการ
จัดัืซื�อิจัดัืจ้ัางเพื�อิการกำากับให้การจัดัืซื�อิจัดัืจ้ัางขอิง บริษัทฯ เป็ีน
ไปีอิย่างมปีีระสทิธภิาพ โปีร่งใส ปีราศจัากการทจุัริตคอิร์รัปีชั�น 
และคำานึงถึงผู้ลกระทบดื้านเศรษฐกิจั สังคม และสิ�งแวดืล้อิม 
(ESG)
 โดืยในปีี 2563 บริษัทฯ ได้ืปีรับปีรุงการจัดัืซื�อิอิปุีกรณ์ 
เครื�อิงใช้ภายในสำานักงานตามนโยบายการจััดืซื�อิจััดืจั้างใหม่ 
ซึ�งสนับสนุนการจััดืซื�อิผู้ลิตภัณฑ์ที�เปี็นมิตรต่อิสิ�งเเวดืล้อิมที�
ได้ืรับการรับรอิงอิตุสาหกรรมสเีขียว จัากกระทรวงอิตุสาหกรรม 

เเละผู้่านเกณฑ์ข้อิกำาหนดืสินค้าเเละบริการที�เปี็นมิตรกับ 

สิ�งเเวดืล้อิมขอิงกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

เเละสิ�งเเวดืล้อิม อิาทิ กระดืาษชำาระ เคร่อิงใช้ไฟฟ้าแบบ
ปีระหยัดืไฟ 5 ดืาว ถุงผู้้าเพ่อิการจััดืทำาถุงยังชีพ เปี็นต้น

2.3 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 1. ควัามเส่�ยุงอุบััติ่ใหม่ 
 ฝ่่ายจัดัืการความเสี�ยง นำาเสนอิปัีจัจัยัความเสี�ยงใหม่
ที�อิาจัเกิดืขึ�นในอินาคตแก่คณะกรรมการจััดืการความเสี�ยง 
โดืยเป็ีนความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิงกับการพัฒนาอิย่างยั�งยืนเพ่อิ
หาแนวปีฏิบัติในการจัำากัดื หรือิลดืความเสี�ยง พร้อิมกันนี� 
บริษัทฯ ยังไดื้เปีิดืเผู้ยความเสี�ยงใหม่ที�อิาจัเกิดืขึ�นในอินาคต 
พร้อิมกระบวนการจััดืการความเสี�ยง ดืังนี�
 
 1.1 ควัามเส่�ยุงจำากโรคระบัาดำอุบัติั่ใหม่ (Emerging 
Epidemics Risk)
 ปีระเทศไทยเริ�มรับร่้เรื�อิงการแพร่ระบาดืขอิงโรค
ไวรัส Covid-19 อิุบัติใหม่ตั�งแต่เดืือินธันวาคม 2562 จัึงเริ�มมี
มาตรการตรวจัสอิบและคัดืกรอิงบุคคลที�เดืินทางเข้าอิอิกจัาก
ปีระเทศจัีน อิย่างไรก็ตามไดื้เกิดืการแพร่ระบาดืขอิงโรคไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ภายในปีระเทศจัากบุคคลที�เดืินทางกลับมาจัาก
ปีระเทศในลักษณะกลุ่มในเดืือินกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 
รัฐบาลจัึงวางมาตรการในการรับมือิและควบคุมการแพร่
ระบาดืดืังกล่าวดื้วยมาตรการ Lockdown ปีระเทศเปี็นการ
ชั�วคราวในเดือืินเมษายน 2563 เป็ีนระยะเวลา 1 เดือืิน และ
ระงับการเดืินทางเข้า-อิอิกนอิกปีระเทศ ผู้ลกระทบที�เกิดืขึ�น
จัากมาตรการดืังกล่าวต่อิเศรษฐกิจัขอิงปีระเทศ คือิการชะลอิ
ตัวและหดืตัวทั�งการเติบโตในภาคการผู้ลิต การส่งอิอิก และ
การท่อิงเที�ยว นอิกจัากนั�น ผู้ลกระทบดืังกล่าวจัึงอิาจัส่ง 
ผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ทั�งใน
ระยะสั�น ระยะกลางและระยะยาว ในระยะสั�น ได้ืแก่ สภาพคล่อิง

อิันเกิดืจัากความวิตกกังวลขอิงนักลงทุนในตลาดืตราสาร
พันธบัตรส่งผู้ลให้อิัตราดือิกเบี�ย Yield ขอิงตลาดืพันธบัตร
ดืีดืตัวส่งขึ�น ในระยะกลางอิาจัส่งผู้ลกระทบต่อิความต้อิงการ
ในการก่้ยืมเงิน และคุณภาพขอิงสินทรัพย์ เนื�อิงจัากกลุ่ม
ล่กค้าบางส่วนไดื้รับผู้ลกระทบจัากการหยุดืกิจัการทำาให้ขาดื
รายไดื้และในระยะยาวอิาจัส่งผู้ลต่อิการปีรับเปีลี�ยนพฤตกิรรม
ขอิงล่กค้าในการจั่ายชำาระ คือิหลีกเลี�ยงการเข้ามาใช้บริการที�
สาขาซึ�งทำาให้การขายผู้ลิตภัณฑ์อิื�นลดืลง  นอิกจัากนั�นใน 

มติสิงัคมการดืำาเนินธุรกิจัหลกัขอิงบริษัทฯ คอืิการปีล่อิยสนิเชื�อิ
โดืยมีสินทรัพย์คำ�าปีระกัน การตรวจัสภาพและปีระเมินม่ลค่า
ขอิงสินทรัพย์จัึงเปี็นขั�นตอินในการปี้อิงกันความเสี�ยงสำาคัญ 
ทั�งนี�อิาจัทำาให้เกิดืการสัมผู้ัสและการแพร่กระจัายขอิงโรค
ระบาดืระหว่างพนกังานและลก่ค้าได้ื 
 อิย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งปีระเทศไทยตระหนักถึง
สภาวะการผู้ันผู้วนขอิงเศรษฐกิจัซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบโดืยตรง
ต่อิล่กค้ารายย่อิย และล่กค้าธุรกิจัขอิงสถาบันการเงิน และ
ผู้่้ปีระกอิบการที�มิใช่สถาบันการเงินเปี็นอิย่างดืี จัึงไดื้หารือิกับ
สถาบนัการเงิน และผู้่ป้ีระกอิบการที�มใิช่สถาบนัการเงินภายใต้
การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย เรื�อิงมาตรการในการ
ให้ความช่วยเหลือิทางการเงิน อิาทิ มาตรการการพักชำาระหนี� 
มาตรการการปีรับโครงสร้างหนี� และมาตรการลดือิตัราดือิกเบี�ย
เพื�อิช่วยบรรเทาผู้ลกระทบต่อิล่กค้า สถาบันการเงิน และ
ผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัที�มิใช่สถาบันการเงินดื้วย

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากโรคระบัาดำ
อุบััติ่ใหม่
 1. บริษัทฯ ได้ืดืำาเนนิการปีระกาศนโยบายและมาตรการ
ในการปี้อิงกันการแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 เปี็นการ
เร่งดื่วนเพื�อิให้พนักงานทุกระดืับทั�วปีระเทศไดื้ปีฏิบัติตาม
เพื�อิปี้อิงกันตนเอิงและล่กค้าการแพร่ระบาดืจัากการสัมผู้ัส
ภายในสำานักงานใหญ่และสาขาที�ให้บริการทั�วปีระเทศ
 2. บริษัทฯ ไดื้ร่วมกับธนาคารแห่งปีระเทศไทยใน
การอิอิกมาตรการการให้ความช่วยเหลือิทางการเงินแก่ล่กค้า
ในไตรมาสที� 2 
 3. บริษัทฯ พัฒนาช่อิงทางในการหาเงินทนุด้ืวยการ
อิอิกพนัธบตัรให้แก่นกัลงทนุรายย่อิย (Public Offering) จัำานวน 
9,000,000,000 บาท ในไตรมาสที� 2 และ 4 เพื�อิบริหาร
จััดืการสภาพคล่อิง รวมถึงการก่้ยืมเงิน Soft Loan จัาก
ธนาคารอิอิมสินเปี็นจัำานวน 4,958,000,000 บาท ดื้วยอิัตรา
ดือิกเบี�ยร้อิยละ 2 ต่อิปีี เปี็นระยะเวลา 2 ปีี
 4. บริษัทฯ ดืำาเนนิการปีรับปีรุงแอิปีพลเิคชนัมอืิถือิ 
(mobile application) เมือิงไทย แคปีปีิตอิล 4.0 ให้สามารถ
รอิงรับฟังก์ชันในการขอิอินุมัติวงเงินเพิ�ม ซึ�งคาดืว่าจัะพร้อิม
ใช้ในปีี 2564 และการขยายช่อิงทางในการจั่ายชำาระผู้่าน
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ช่อิงทางอิอินไลน์เพ่อิรอิงรับการเปีลี�ยนแปีลงขอิงพฤติกรรม
ล่กค้าในอินาคต
 5. บริษัทฯ ดืำาเนินการปีรับปีรุงกระบวนการปีระม่ล
สินทรัพย์ในศ่นย์การปีระม่ลขอิงบริษัทฯ เพ่อิหลีกเลี�ยงการ
สัมผัู้สให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ในขณะเดืียวกันก็เปี็นการเพิ�มปีระสิทธิภาพและ
ปีระสิทธิผู้ลในการปีระม่ลสินทรัพย์โดืยรวม ซึ�งส่งผู้ลให้ราคา
ขายสนิทรัพย์เฉลี�ยสง่ขึ�นเมื�อิเปีรียบเทยีบกับก่อินการปีรับปีรุง

 1.2 ควัามเส่�ยุงจำากภยัุคุกคามทางไซเบัอร์ (Cyber 
Security Risk)
 ในปีัจัจัุบันเทคโนโลยีที�ไดื้รับการพัฒนาอิย่างก้าว
กระโดืดืมีส่วนให้ภัยคุกคามทางไซเบอิร์เปี็นการคุกคามที�
สร้างผู้ลกระทบในทุกภาคส่วนทั�งในดื้านเศรษฐกิจั และความ
มั�นคงขอิงปีระเทศ อิุตสาหกรรมการเงิน สถาบันการเงินและ
ผู้่้ ให้บริการทางดื้านการเงินต่างๆ ไดื้รับความเสี�ยงดืังกล่าว 
เช่นเดืียวกันอิันก่อิให้เกิดืผู้ลกระทบที�มีความรุนแรงส่งขึ�น 
ทั�งในแง่ขอิงความน่าจัะเปี็นและขนาดืขอิงผู้ลกระทบ ซึ�งอิาจั
มาในร่ปีแบบที�เปีลี�ยนแปีลงไปี และยากต่อิการปี้อิงกันหรือิ
ตรวจัจัับยิ�งขึ�น แม้ว่าการปีฏิบัติงานและร่ปีแบบการดืำาเนิน
ธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ยังเน้นการใช้หลักปีระกันที�เปี็นร่ปีธรรมและ
การทำาธุรกรรมในร่ปีแบบขอิงเงินสดืเปี็นส่วนมาก อิย่างไร
ก็ตามระบบปีฏบิตักิารหลกัที�บริษัทฯ ใช้สำาหรับการบนัทกึข้อิมล่
ขอิงล่กค้าและการจััดืการบริหารต่างๆ นั�น อิย่่ในร่ปีแบบขอิง
ดืิจัิทัล จัึงมีความเสี�ยงดื้านดืิจัิทัลหรือิภัยคกุคามทางไซเบอิร์
เป็ีนสำาคญั ดืงันั�น บริษัทฯ จังึได้ืดืำาเนนิการดืังต่อิไปีนี�

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากภัยุคุกคาม
ทางไซเบัอร์ 
 1. จััดืให้มีนโยบายความปีลอิดืภัยทางไซเบอิร์ ซึ�ง
รวมถึงมาตรการการปี้อิงกันและตรวจัจัับภัยคุกคามดื้วยการ
เปีิดืให้มีช่อิงทางการแจั้งเบาะแส และช่อิงทางการสื�อิสารกับ
ลก่ค้าทั�งอิอิฟไลน์และ อิอินไลน์เพื�อิให้บริษัทฯ สามารถตรวจัจับั
ภัยคุกคามทางไซเบอิร์และหาแนวทางปี้อิงกันและแก้ปีัญหา
ไดื้อิย่างทันท่วงที
 2. สร้างวัฒนธรรมอิงค์กรให้แก่ผู้่ ้มีส่วนไดื้เสีย 
รวมถึงบุคคลภายนอิกขอิงบริษัทฯ ในการตระหนักร่้เท่าทัน
ภัยไซเบอิร์อิย่างต่อิเนื�อิง รวมทั�งดืำาเนินการตรวจัสอิบการ
ส่งข้อิความ SMS ทางโทรศัพท์ หรือิการส่งอิิเล็กทรอินิกส์
เมลปีลอิม (Phishing Scam) และดืำาเนินการอิย่างเร่งดื่วน
เพ่อิเตือินภัยความเสี�ยงไดื้ทันท่วงทีผู่้านช่อิงทางการส่อิสาร
ขอิงบริษัทฯ
 อิย่างไรก็ตาม ในปีี 2563 นี� บริษัทฯ ไดื้รับการแจั้ง
กรณ ีPhishing Scam ซึ�งมไิด้ืก่อิให้เกิดืความเสยีหายโดืยตรง

ต่อิบริษัทฯ และไม่มค่ีาใช้จ่ัายใดืเกิดืขึ�นจัากเหตรุ้อิงเรียนนี� ทั�งนี� 
บริษัทฯ ไดื้รับดืำาเนินการอิย่างเร่งดื่วนเพื�อิแจั้งเตือินเหตุ
ร้อิงเรียนบนหน้าเวบไซต์ขอิงบริษัทฯ เพื�อิปี้อิงกันมิให้ผู้่้มีส่วน
ไดื้เสียใดืหลงเชื�อิ Phishing Scam ดืังกล่าว

 1.3 ควัามเส่�ยุงจำากการแขั่งขัันกับัผ่้เล่นรายุใหม่ 
(Conventional and Non-Conventional Competitor Risk)
 นบัตั�งแต่ธนาคารแห่งปีระเทศไทยปีรับปีรุงใบอินญุาต
เพื�อิปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับเพื�อิกำากับ
ดื่แลธุรกิจัสินเชื�อิทะเบียนรถ และใบอินุญาตปีระกอิบธุรกิจั
สินเชื�อิรายย่อิยระดืับจัังหวัดืภายใต้การกำากับขอิงกระทรวง
การคลังส่งผู้ลให้มีผู้่้ ให้บริการทางการเงินขนาดืเล็ก ผู้่้พัฒนา
เทคโนโลยี FINTECH รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ ทั�งในและ
ต่างปีระเทศให้ความสนใจัธุรกิจัไมโครไฟแนนซ์ และอิาจั
ก่อิให้เกิดืการแข่งขันในอิตุสาหกรรมที�รุนแรงมากยิ�งขึ�น ทั�งการ
แข่งขันดื้วยเทคโนโลยี การขยายสาขา รวมถึงการขยาย
ผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิ ไมโครไฟแนนซ์ใหม่ๆ หรือิแม้แต่การแข่งขัน
ด้ืานราคาในอินาคต บริษัทฯ ตระหนกัดืถึีงการเปีลี�ยนแปีลงจังึมี
การเตรียมตัวและปีรับเปีลี�ยนกลยุทธ์และแผู้นการปีฏิบัติงาน
เพื�อิให้สามารถรับมอืิและแข่งขันในอิตุสากรรมได้ือิย่างเข้มแข็ง

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการแขั่งขััน
กับัผ้่เล่นรายุใหม่
 1. บริษัทฯ ไดื้สร้างมาตรฐานความเปี็นเลิศดื้านการ
บริการ (Service Excellence) รวมถึงการปีฏิบัติ ตามกฎ
ระเบียบที�เกี�ยวข้อิงกับการให้บริการอิย่างเปี็นธรรมแก่ล่กค้า
อิย่างเคร่งครัดื (Market Conduct) เพื�อิเป็ีนแนวทางปีฏบิตัขิอิง 
บริษัทฯ ในการปีฏิบัติงาน ซึ�งเปี็นส่วนหนึ�งขอิงดืัชนีวัดืผู้ลงาน 
ขอิงพนกังาน ทั�งนี� นโยบายความเป็ีนเลศิด้ืานการบริการขอิง 
บริษัทฯ นั�น ได้ืเปีลี�ยนแปีลงร่ปีแบบการแข่งขันในอิตุสาหกรรม
สินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์อิย่างสิ�นเชิง โดืยช่วยลดืความขัดืแย้ง
และการให้บริการล่กค้าที�ไม่เท่าเทียมกัน นอิกจัากนั�นการเน้น
การให้บริการที�เปี็นเลิศส่งผู้ลให้ล่กค้าเดืิมกลับมาใช้บริการอิีก 
และบอิกต่อิไปียังล่กค้าใหม่ (Snowball Effect) ซึ�งจััดืเปี็น
กลยุทธ์ดื้านการตลาดืที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ
 2. เนื�อิงจัากกลุ่มล่กค้าหลักขอิงบริษัทฯ เปี็นกลุ่ม 
ล่กค้าสินเชื�อิทะเบียนรถจัักรยานยนต์ ซึ�งมีแนวโน้มที�จัะใช้
บริการสินเชื�อิที�ใกล้บ้านและเดืินทางสะดืวกที�สุดื บริษัทฯ จัึง
เน้นกลยทุธ์การเข้าถึงกลุม่ลก่ค้าก่อิน ด้ืวยการขยายสาขาไปียัง
ตัวจัังหวัดื อิำาเภอิ ตำาบล และหม่่บ้านต่างๆ อิย่างไรก็ตาม ณ 
ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ มีจัำานวนสาขากว่า 4,884 ซึ�งนับว่าบริษัทฯ 
เปี็นผู้่ ้ ให้บริการสินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�มีจัำานวนสาขามาก
ที�สุดืในปีระเทศ กระจัายอิย่่ใน 74 จัังหวัดื และมีล่กค้าจัำานวน
กว่า 2 ล้านคน และยังคงมอิงเห็นศักยภาพการเติบโตขอิง
ธุรกิจัผู้่านการขยายสาขาอิย่่ 
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 3. เพื�อิตอิบสนอิงต่อิความต้อิงการขอิงล่กค้า และ 
เข้าถึงล่กค้าจัำานวนมากยิ�งขึ�น บริษัทฯ จัึงดืำาเนินการขยาย
ผู้ลิตภัณฑ์สินเช่อิสำาหรับล่กค้ารายย่อิยอิย่างต่อิเน่อิง นับจัาก
ก่อินจัดืทะเบยีนเข้าตลาดืหลกัทรัพย์ฯ ที�บริษัทฯ มเีพยีงสนิเช่อิ
ทะเบยีนรถจักัรยานยนต์ และภายหลงัจัากเข้าตลาดืหลกัทรัพย์ฯ 
บริษัทฯ ไดื้เพิ�มสินเชื�อิทะเบียนรถยนต์สินเชื�อิทะเบียนรถเพื�อิ
การเกษตร สินเชื�อิโฉนดืที�ดืิน สินเชื�อิส่วนบุคคล แบบไม่มี
หลกัทรัพย์คำ�าปีระกัน และสนิเชื�อิรายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพ
ภายใต้การกำากับมาเปี็นตามลำาดืับ ในปีี 2562 ที�ผู้่านมานี� 
บริษัทฯ ไดื้ขยายผู้ลิตภัณฑ์ สินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ให้
แก่ล่กค้าเดืิมที� มีปีระวัติการชำาระดืีขอิงบริษัทฯ ทั�งนี�บริษัทฯ 
เชื�อิว่า ผู้ลิตภัณฑ์ใหม่จัะช่วยเร่งการเติบโตขอิงพอิร์ต สินเชื�อิ
คงค้าง และอิตัราดือิกเบี�ยรับขอิงบริษัทฯ ได้ืในอินาคต ในขณะ
เดืยีวกันก็เป็ีนการพัฒนา ความภกัดื ี (Customer Loyalty) ที�
ลก่ค้ามต่ีอิ บริษัทฯ อิีกดื้วย
 4. อิัตราดือิกเบี�ยและค่าธรรมเนียมที�เปี็นธรรม 
และโปีร่งใส ภายใต้ พ.ร.บ. สนิเชื�อิส่วนบคุคล ภายใต้การกำากับ
ที�กำาหนดือิตัราดือิกเบี�ยสง่สดุืไม่เกินร้อิยละ 25 สำาหรับสนิเชื�อิ
ไม่มีหลักปีระกัน และไม่เกินร้อิยละ 24 สำาหรับสินเชื�อิจัำานำา
ทะเบียนรถเปี็นปีัจัจััยผู้ลักดืันให้เกิดือิัตราดือิกเบี�ยขอิง
อิุตสาหกรรมใหม่ลดืลงจัากในอิดืีต ที�เฉลี�ยส่งเกินกว่าร้อิยละ 
30 อิย่างไรก็ตาม อิตัราดือิกเบี�ยเรียกเก็บขอิงบริษัทฯ มค่ีาเฉลี�ย
อิย่่ที�ปีระมาณร้อิยละ 22-23 มาตลอิดืระยะเวลาหลายปีี ซึ�ง 
ในปีี 2563 นี� บริษัทฯ ไดื้มีการปีรับลดือิัตราดือิกเบี�ย ดืังกล่าว 
ลงมาอิย่่ที�ระดัืบปีระมาณร้อิยละ 21-22 โดืยตำ�ากว่าเกณฑ์
อิตัราดือิกเบี�ยสง่สดุืใหม่อิย่ม่าก ทั�งนี� เพื�อิให้เกิดืความเป็ีนธรรม 

กับลก่ค้าขอิงบริษัทฯ ที�สามารถรักษาสถานภาพทางด้ืานเครดืติ 

และคุณภาพหนี�ไดื้เปี็นอิย่างดืี และเพื�อิดืึงดื่ดืล่กค้ารายใหม่
จัากผู้่้ ให้บริการสินเชื�อินอิกระบบ รวมถึงผู้่้ ให้บริการรายอิื�น

 2. ควัามเส่�ยุงด้ำานการปฏิบััติ่การ 

 2.1 ควัามเส่�ยุงจำากการทุจำริต่ขัองพินักงาน 
 เนื�อิงจัากการให้บริการสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ เปี็นการ
ให้บริการสินเชื�อิแก่ล่กค้ารายย่อิย ซึ�งมีวงเงินการให้สินเชื�อิ
เฉลี�ยต่อิสญัญาที�ตำ�า โดืยยอิดืการให้สนิเชื�อิเฉลี�ยต่อิสญัญาขอิง 
บริษัทฯ อิย่่ที�ปีระมาณ 22,000 บาทต่อิสัญญา นอิกจัากนั�น
บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำากับล่กหนี�รายใหญ่ (Single Lending 
Limit) โดืยให้วงเงินสินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถและสินเชื�อิส่วน
บุคคลรวมกันไม่เกิน 510,000 บาทต่อิรายลก่ค้า ปีระกอิบกับ
นโยบายการบริหารแบบกระจัายอิำานาจั (decentralization) ไปี
ยงัสาขาที�กระจัายอิย่่ทั�วปีระเทศกว่า 4,884 สาขา เพื�อิให้
สามารถปีฏิบัติงานไดื้อิย่างรวดืเร็วและมีปีระสิทธิภาพ และ
สามารถแข่งขันกับผู้่้ปีระกอิบการรายอิื�นไดื้ อิย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ ตระหนักถึง ความเปี็นไปีไดื้ ในการทุจัริตขอิงพนักงาน 
บริษัทฯ จัึงไดื้วางมาตรการปี้อิงกันความเสียหายที�อิาจัเกิดืขึ�น
จัากการทุจัริตขอิงพนักงานอิย่างเข้มงวดื ไม่ว่าจัะเปี็นการ
กำาหนดืระบบการควบคุมภายใน หรือิการนำาระบบปีฏิบัติการ 
SAP มาใช้เพื�อิเพิ�มปีระสิทธิภาพในการปีฏิบัติงานและลดื 

ความเสี�ยงดื้านการทุจัริต นอิกจัากนั�น ตั�งแต่ปีี 2561 บริษัทฯ 
ไดื้จััดืให้มีช่อิงทางการร้อิงเรียนการทุจัริต (whistleblower) 
เพิ�มขึ�น เพ่อิให้พนักงานและผู้่้มีส่วนไดื้เสียอิ่นขอิงบริษัทฯ ไดื้
มีส่วนร่วมและสามารถรายงานหากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการ
ทุจัริต ซึ�งหากพบว่าพนกังานทจุัริต บริษัทฯ จัะดืำาเนนิการให้
พนักงานดืังกล่าวรับผู้ิดืชอิบต่อิความเสียหายที�เกิดืขึ�นและ
และลงโทษตามระเบียบขอิงบริษัทฯ นอิกจัากนี� บริษัทฯ ยังมี
มาตรการให้ดืำาเนินคดืีต่อิพนักงานที�ทำาการทุจัริตอิย่างถึงที�
สุดืทั�งคดืีแพ่งและคดืีอิาญา
 

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการทุจำริต่ขัอง
พินักงาน 
 บริษัทฯ กำาหนดืให้มีแนวทางการติดืตามปีระเมิน
ความเสี�ยง และแนวทางการปีฏบิตัติามหลกัการป้ีอิงกันการเกิดื 
การทุจัริตและคอิรัปีชั�นดืังนี�
 1. ฝ่่ายตรวจัสอิบภายในสอิบทานกระบวนการบริหาร 
จัดัืการความเสี�ยงและการควบคมุภายในว่า เพียงพอิเหมาะสม 

มีปีระสิทธิภาพ สร้างความเชื�อิมั�น และมีความโปีร่งใสใน 

การดืำาเนินธุรกิจัเสนอิต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ และนำาไปี
เปี็นแนวทางให้ผู้่้ปีฏิบัติงานนำาไปีดืำาเนินการตามกระบวนการ 
ดืงักล่าว เป็ีนการควบคมุความเสี�ยงเพื�อิการป้ีอิงกัน (Preventive 
Control) 
 2. บริษัทฯ ไดื้นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อิาทิ ระบบ
ปีฏิบัติการ SAP และการติดืตั�งกล้อิงวงจัรปีิดืเข้ามาใช้ ซึ�ง
เทคโนโลยีดืังกล่าวถ่กใช้เปี็นมาตรการควบคุมความเสี�ยงเพื�อิ
ให้ตรวจัพบ (Detective Control)
 3. ฝ่่ายตรวจัสอิบภายใน ตรวจัสอิบการปีฏิบัติตาม
ระบบ (compliance) การสุม่ตรวจั พร้อิมทั�งตดิืตามปีระเมนิผู้ล 
และนำาเสนอิแนวทางป้ีอิงกัน การทจุัริตต่อิฝ่่ายบริหารขอิงบริษัทฯ 
และรายงานต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบตามรอิบการรายงาน 
 4. จััดืให้มีการตรวจัสอิบสัญญาเอิกสารปีระกอิบ
การขอิสินเชื�อิ และการตรวจันับเงินสดืแบบข้ามสาขาโดืย
สมำ�าเสมอิให้ครอิบคลุมทุกสาขา และแจั้งเหตุอิันพึงสงสัยต่อิ
ผู้่้บังคับบัญชาตามลำาดืับ 
 5. เปิีดืโอิกาสให้พนกังานและผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีแจ้ังเหตุ
อิันพึงสงสัยที�ส่อิไปีในทางทุจัริตผู้่านช่อิงทาง whistleblower 
ขอิงบริษัทฯ ดืงัที�เปิีดืเผู้ยไว้ใน เว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ โดืยบริษัทฯ 
รับรอิงว่าผู้่้แจั้งเบาะแสจัะไดื้รับการคุ้มครอิงตามนโยบายการ
รับเรื�อิงร้อิงเรียนขอิงบริษัทฯ 

รายงานประจ�าปี 2563
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 6. เมื�อิตรวจัพบเหตทุี�อิาจัทำาให้เชื�อิได้ืว่าเกิดืการทจุัริต 
ฝ่่ายกิจัการสาขาต้อิงสบืสวนให้ถึงที�สดุืและรายงานต่อิฝ่่ายบริหาร
เพื�อิกำาหนดืมาตรการลงโทษตามข้อิเท็จัจัริงที�พบ 
 7. ให้การฝ่ึกอิบรมพนักงานใหม่เกี�ยวกับนโยบาย
การต่อิต้านการทุจัริตคอิรัปีชั�น รวมไปีถึงบทลงโทษ รวมถึงมี
การสื�อิสารให้กับพนกังานทกุคนรับทราบ และทบทวนเป็ีนระยะ 
ถึงแนวทางการปีฏิบัติงานที�บริษัทฯ กำาหนดืไว้เพ่อิปี้อิงกันการ
ทุจัริต ผู้่านทางช่อิงทางการส่อิสารต่างๆ ขอิงบริษัทฯ
 อิย่างไรก็ตาม ในวันที� 18 ตลุาคม 2562 บริษัทฯ ได้ืรับ
การรับรอิงเข้าเปี็นสมาชิกแนวร่วมปีฏิบัติขอิงภาคเอิกชนไทย
ในการต่อิต้านการทจุัริต (Collective Action Coalition: CAC)

 2.2 ควัามเส่�ยุงจำากการขัาดำแคลนทรัพิยุากรบุัคคล
 บริษัทฯ มีความท้าทายในดื้านการบริหารจััดืการ
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอิกับการเติบโตอิย่าง
รวดืเร็วและยั�งยืน ท่ามกลางการแข่งขันที�ทวีความรุนแรงใน
กลุ่มอิุตสาหกรรมขอิงบริษัทฯ การจัดัืหาบคุลากรเพื�อิปีระจัำาการ
ในสาขาขอิงบริษัทฯ ที�กระจัายอิย่ท่ั�วปีระเทศยิ�งทำาให้การบริหาร
จััดืการมีความท้าทายมากยิ�งขึ�น โดืยเฉพาะอิย่างยิ�งในด้ืานการ
พัฒนาบุคลากรการบ่มเพาะวัฒนธรรมอิงค์กร การสร้างวินัย 
การจััดืการการควบคุมภายใน การเข้าส่่สังคมส่งวัย หรือิแม้
กระทั�งทัศนคติในการทำางานที�แตกต่างกันขอิงบคุลากรต่างวัย 
อิุปีสรรคดืังกล่าวส่งผู้ลให้พนักงานใหม่มีอิัตราการลาอิอิกใน
ช่วงอิายุงานไม่เกิน 6 เดืือิน หรือิไม่ผู้่านทดืลอิงงานส่ง 
(Turnover Rate) ซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบทางลบโดืยตรงต่อิการ
เติบโต และความสามารถในการแข่งขันขอิงบริษัทฯ ดืังนั�น 
การสรรหาบุคลากรที�เหมาะสมและเพียงพอิ และการรักษา
บคุลากรเหล่านี�ให้มคีวามเจัริญก้าวหน้าไปีพร้อิมๆ กับการเตบิโต
ขอิงอิงค์กรอิย่างต่อิเนื�อิงยาวนานเปี็นสิ�งท้าทายและจัำาเปี็น
อิย่างยิ�งสำาหรับบริษัทฯ

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการขัาดำแคลน
ทรัพิยุากรบุัคคล 
 บริษัทฯ มีการกำาหนดืให้มีแนวทางในการติดืตาม
ปีระเมนิความเสี�ยง การกำาหนดืแนวทางการปีฏบิตัติามแนวทาง
ในการลดืความเสี�ยงจัากการขาดืแคลนทรัพยากรบุคคลดืังนี�
 1. บริษัทฯ จัดัืให้พนกังานได้ืรับสวัสดืกิารที�เหมาะสม 
เปี็นธรรม และสอิดืคล้อิงกับผู้ลสัมฤทธิ�ขอิงบริษัทฯ ทั�งใน
ระยะสั�นและระยะยาว
 2. ฝ่่ายทรัพยากรบุคคลจััดืให้มีการสำารวจัความ
พึงพอิใจัขอิงพนักงานเพื�อิเข้าใจัปีัจัจััยที�ส่งผู้ลกระทบทางบวก 
และผู้ลกระทบทางลบต่อิความพึงพอิใจัขอิงพนักงานที�มี
ต่อิอิงค์กรเปี็นปีระจัำา ทั�งนี�ข้อิม่ลจัากการสำารวจัจัะถ่กนำาไปีใช้
ในการปีรับปีรุงกลยุทธ์ หรือิแผู้นการปีฏิบัติงานเพื�อิให้เกิดื
ปีระโยชน์ส่งสุดื

 3. บริษัทฯ จัดัืให้มช่ีอิงทางการสื�อิสารภายในทั�งแบบ
อิอินไลน์และอิอิฟไลน์ กล่าวคือิ พนักงานสามารถสื�อิสารกับ
พนักงานไดื้โดืยตรง นอิกจัากนี�พนักงานยังสามารถสื�อิสารกับ
ผู้่้บังคับบัญชา หรือิผู้่้บริหาร รวมถึงผู้่้บังคับบัญชาก็สามารถ
สื�อิสารกับพนักงานไดื้อิย่างทั�วถึงผู้่านช่อิงทางการสื�อิสาร
ตามโครงการเทคโนโลยีเชื�อิมเราเข้าดื้วยกัน ซึ�งปีระกอิบดื้วย 
แพลตฟอิร์มแลกเปีลี�ยนการเรียนร้่ (MTC University Digital 
Learning Platform) และ แพลตฟอิร์มถามตอิบ (MTC Forum 
Digital Platform) นอิกจัากนั�นยังมีช่อิงทางวารสารรายเดืือิน 
“เมือิงไทยสัมพันธ์” ทั�งในร่ปีแบบร่ปีเล่ม และในร่ปีแบบ 
e-book ที�เก็บไว้ ใน MTC University Digital Forum ที� 
พนกังานทกุคนสามารถเข้าถึงได้ื ซึ�งเนื�อิหาภายในวารสารจัะเน้น
การสื�อิสารนโยบายจัากผู้่้บริหาร ข้อิความที�ผู้่้บริหารต้อิงการ
สื�อิสารไปียังพนักงานแบ่งปีันปีระสบการณ์การดื่แลและ
ตดิืตามหนี�ขอิงพนกังาน ความร้่ ข่าวสาร รวมถึงการเปีลี�ยนแปีลง
ขอิงการแข่งขันทางการตลาดืและอิุตสาหกรรม
 4. บริษัทฯ จััดืให้มีการอิบรมพัฒนาศักยภาพขอิง
พนักงานอิย่างทั�วถึงและเพียงพอิ เพื�อิบรรลุเปี้าหมาย หรือิ
วัตถุปีระสงค์ขอิงบริษัทฯ อิย่างยั�งยนื เนื�อิงจัากบริษัทฯ ตระหนกั
ดืว่ีาการสร้างโอิกาสและแรงจัง่ใจัในการทำางานนั�นจัะช่วยเพิ�ม
ศกัยภาพขอิงพนกังาน ซึ�งท้ายสดุืแล้วจัะช่วยเพิ�มผู้ลปีระโยชน์ 
ขอิงบริษัทฯ ในระยะยาว ดืังนั�น บริษัทฯ จัึงมีหน้าที�เตรียม
ความพร้อิมให้แก่พนกังานให้มคีวามก้าวหน้าและความมั�นคงใน
อิาชีพขอิงตนเอิงผู่้านโครงการอิบรมขอิงบริษัทฯ ดืงัรายละเอิยีดื
ตามนโยบายดื้านการพัฒนาบุคลากร
 5. เนื�อิงจัากการทำางานเปี็นทีมเปี็นวัฒนธรรม
อิงค์กรหลัก ดืงันั�น บริษัทฯ จังึได้ืนำาการปีระเมนิแบบ 360 อิงศา
มาใช้ ในการปีระเมินความสามารถและศักยภาพขอิงพนักงาน 
โดืยมีวัตถุปีระสงค์เพื�อิให้เกิดืการปีระเมินที�โปีร่งใส เปี็นธรรม 
และเปี็นอิิสระ 
 6. บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดืความหลากหลายใน
อิงค์กรเคารพสทิธมินษุยชน ไม่มกีารกีดืกันในทกุกระบวนแบบ 
End-to-End

 2.3 ควัามเส่�ยุงจำากการไม่สามารถืติ่ดำต่ามยึุดำหลกั
ประกันได้ำ
 บริษัทฯ ปีระกอิบธรุกิจัหลกัคอืิการให้สนิเชื�อิทะเบยีนรถ 
โดืยลก่ค้าจัะต้อิงนำารถจักัรยานยนต์ รถยนต์ หรือิรถเพื�อิการเกษตร 
ที�ตนเป็ีนเจ้ัาขอิงกรรมสทิธิ�มาเป็ีนหลกัปีระกันในการขอิสนิเชื�อิ 
โดืยไม่ต้อิงจัดืทะเบยีนโอินกรรมสทิธิ� และบริษัทฯ สามารถเข้า
ยดึืรถที�เปี็นหลักปีระกันจัากล่กค้าเพื�อินำามาขายทอิดืตลาดืไดื้
โดืยผู่้านศน่ย์ปีระมล่ขอิงบริษัทฯ ในกรณทีี�ลก่ค้าผู้ดิืนดัืชำาระหนี� 
อิย่างไรก็ตามเน่อิงจัากหลักปีระกันดัืงกล่าว เปี็นทรัพย์สิน
ที�สามารถเคล่อินย้ายไดื้ง่าย จังึอิาจัทำาให้ยากต่อิการติดืตาม
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และยึดืหลักปีระกัน ซึ�งหากบริษัทฯ ไม่สามารถติดืตามยึดื
หลกัปีระกันดืงักล่าวได้ื ก็จัะส่งผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิฐานะทาง 
การเงนิและผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ
 ในปีี 2563 เนื�อิงจัากสภาวะเศรษฐกิจัขอิงปีระเทศที�
ชะลอิตัวจัากการแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 บริษัทฯ 
คาดืว่าการติดืตามยึดืหลักปีระกันอิาจัเปี็นความเสี�ยงที�ท้าทาย
อิย่างยิ�ง เนื�อิงจัากกลุม่ลก่ค้าขอิงบริษัทฯ บางส่วนเป็ีนกลุม่ลก่ค้า
ที�อิาจัได้ืผู้ลกระทบโดืยตรง และมคีวามเสี�ยงด้ืานความสามารถ
ในการชำาระหนี�เพิ�มสง่ขึ�น บริษัทฯ จังึมคีวามจัำาเป็ีนในการ
ปีรับปีรุงนโยบายและระเบียบปีฏิบัติในการติดืตามหนี� เพื�อิให้
คงความสามารถในการรักษาอิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ 
และต้นทุนทางดื้านเครดืิตเอิาไว้ไดื้

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการไม่สามารถื 
ติ่ดำต่ามยุึดำหลักประกันได้ำ
 1. เพื�อิลดืโอิกาสที�บริษัทฯ ไม่สามารถติดืตามยึดื
หลักปีระกันไดื้ บริษัทฯ จัึงกำาหนดืคุณสมบัติขอิงล่กค้าที�จัะ
มาขอิสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ โดืยจัะต้อิงมีภ่มิลำาเนาหรือิมีสถานที�
ทำางานอิย่่ในพื�นที�ขอิงสาขาที�มาขอิใช้บริการ หากมีภ่มิลำาเนา
ต่างพื�นที�จัะต้อิงมบีคุคลที�สามซึ�งเป็ีนบคุคลที�มภีม่ลิำาเนาอิย่่ใน
พื�นที�เป็ีนผู้่้คำ�าปีระกัน ทั�งนี� เพื�อิพนักงานสินเชื�อิปีระจัำาสาขา
จัะสามารถตรวจัสอิบความถ่กต้อิงขอิงข้อิม่ลที�อิย่่ขอิงล่กค้า 
และสามารถติดืตามดื่แลล่กค้าไดื้อิย่างใกล้ชิดืและทั�วถึง
 2. การสร้างเครือิข่ายสาขาขนาดืใหญ่ผู้่านสาขา 
และพนักงานที�กระจัายอิย่ ่ทั�วปีระเทศเปี็นอิีกหนึ�งกลไกที�
บริษัทฯ ใช้ ในการติดืตามหนี� และยึดืสินทรัพย์หลักปีระกันใน
กรณีที�มีการเคลื�อินย้ายสินทรัพย์
 3. การปีรับปีรุงระเบียบเรื�อิงหลักเกณฑ์การจั่ายค่า
คอิมมชิชั�นในการตดิืตามหนี�เพื�อิสร้างแรงจัง่ใจั และเป็ีนรางวัล
ให้แก่พนักงานที�สามารถปีฏิบัติงานไดื้บรรลุเปี้าหมาย หรือิ
เครื�อิงมือิชี�วัดืความสามารถในการปีฏิบัติงานไดื้อิย่างดืีแม้ ใน
ช่วงภาวะวิกฤต

 2.4 ควัามเส่�ยุงจำากการขัายุทรัพิยุ์สินท่�ยุึดำมาได้ำ 
 กระบวนการในการขายสินทรัพย์ที�ยึดืมาหลังจัาก
ล่กค้าผู้ิดืชำาระหนี�นั�น บริษัทฯ จัะนำามาปีระม่ลโดืยผู้่าน
ศ่นย์ปีระม่ลที�อิย่่ภายใต้การดื่แลและบริหารงานขอิงบริษัทฯ 
ซึ�งในปีัจัจัุบันมีอิย่่ทั�งหมดื 6 แห่ง คือิ ศ่นย์ปีระม่ลพิษณุโลก 
ศ่นย์ปีระม่ลอิยุธยา ศ่นย์ปีระม่ลชลบุรี ศ่นย์ปีระม่ล
ขอินแก่น ศน่ย์ปีระมล่นครราชสมีา และศ่นย์ปีระมล่ราชบรีุ 
อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มคีวามเสี�ยงที�การปีระเมนิสนิทรัพย์อิาจั
เกิดืผู้ลขาดืทนุ หากราคาที�ปีระม่ลขายสินทรัพย์ตำ�ากว่ายอิดื
ล่กหนี�คงค้าง ซึ�งส่งผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิผู้ลการดืำาเนินงาน
ขอิงบริษัทฯ
 ในปีี 2563 ในช่วงเวลาที�เกิดืการแพร่ระบาดืขอิงโรค 
Covid-19 สภาวะเศรษฐกิจัขอิงปีระเทศเกิดืการชะลอิตัว ซึ�ง 

คาดืว่าอิาจัส่งผู้ลกระทบต่อิความต้อิงการซื�อิยานพาหนะทั�งใหม่
และมอืิสอิง ซึ�งคาดืว่าจัะส่งผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิราคาปีระม่ล
ขายสนิทรัพย์ รวมถึงนโยบาย Social Distancing ซึ�งส่งผู้ลกระทบ 

ให้บริษัทฯ ต้อิงปีรับปีรุงขั�นตอินการปีฏบิตังิานในการเปิีดืปีระมล่
ทรัพย์สนิ ซึ�งจัากเดืมิบริษัทฯ จัะเปิีดืการปีระมล่ 2 ครั�งต่อิเดือืิน
ต่อิศ่นย์ปีระม่ล และใช้เวลา 1 วันในการเปีิดืปีระม่ลภายหลัง
การแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 บริษัทฯ ปีรับให้มกีารเปิีดื
ปีระมล่เป็ีนระยะเวลา 5 วันตดิืต่อิกัน แทน 1 วัน และเปีิดืให้
ผู้่ส้นใจัเข้าร่วมปีระมล่สามารถลงชื�อิ เลอืิกวันและเวลาที�เข้ามา
ตรวจัดื่ทรัพย์สินไดื้ผู้่านช่อิงทางอิอินไลน์ล่วงหน้า เพื�อิป้ีอิงกัน
มใิห้มจีัำานวนคนหนาแน่นภายในศ่นย์ปีระมล่ ผู้ลจัากการปีรับปีรุง
ขั�นตอินปีฏิบัติงานส่งผู้ลให้มีจัำานวนผู้่้เข้าร่วมปีระม่ลส่งขึ�น
ส่งผู้ลให้ราคาปีระม่ลปีรับตัวส่งขึ�นเมื�อิเทียบกับช่วงก่อินการ
แพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 ทั�งนี� บริษัทฯ พบว่าความต้อิงการ
ยานพาหนะมือิสอิงในช่วงที�มีการแพร่ระบาดืขอิงโรคไวรัส
มไิด้ืลดืลง ซึ�งอิาจัเป็ีนผู้ลมาจัากความต้อิงการยานพาหนะใหม่
เปีลี�ยนมาเป็ีนมอืิสอิงแทน โดืยเฉพาะรถจักัรยานยนต์จังึทำาให้
ในปีี 2563 บริษัทฯ มิไดื้รับผู้ลกระทบจัากความเสี�ยงจัากการ
ขายสินทรัพย์ที�ยึดืมาไดื้อิย่างมีนัยสำาคัญ

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการขัายุทรัพิย์ุสิน
ท่�ยุึดำมาได้ำ
 1. บริษทัฯ ให้ความสำาคญักับการกำาหนดืวงเงนิสนิเช่อิ  
หรือิ LTV ให้เหมาะสมและสอิดืคล้อิงกับปีระเภทรถ รุ่นรถ 
ความนยิม และสภาพขอิงสนิทรัพย์ที�นำามาเป็ีนหลกัปีระกัน โดืย
จัะมีการทบทวนตารางยอิดืจััดืสินเชื�อิเปี็นปีระจัำา หรือิเมื�อิมี
เหตุการณ์ที�ส่งผู้ลกระทบอิย่างมีนัยสำาคัญ
 2. การปีฏิบัติงาน ณ ศ่นย์ปีระม่ล เปี็นอิีกหนึ�งกลไก
ที�บริษัทฯ ปีรับปีรุงและพัฒนาเพื�อิให้เกิดือิุปีสงค์เพียงพอิ
และเหมาะสมกับอิุปีทานหรือิสินทรัพย์ที�นำามาปีระม่ล อิันมี
วัตถุปีระสงค์เพื�อิการขายให้ไดื้ราคาปีระม่ลขอิงทรัพย์สินและ
ให้ผู้ลปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย ในกรณีที�ศ่นย์
ปีระมล่สามารถขายสนิทรัพย์ได้ืมากกว่ามล่ค่าหนี� บริษัทฯ จัะคนื 

ส่วนต่างให้กับล่กค้าตามกฎหมายกำาหนดื

 2.5 ควัามเส่�ยุงจำากการพึิ�งพิิงล่กค้าและล่กหน่�
รายุใหญ่
 สำาหรับการพึ�งพิงล่กค้ารายใหญ่ ในปีี 2563 บริษัทฯ 
มีสัดืส่วนรายได้ืจัากลก่ค้า 10 รายแรก คดิืเป็ีนร้อิยละ 0.01 ขอิง
ยอิดืสินเชื�อิคงค้างรวมขอิงบริษัทฯ ซึ�งแสดืงให้เห็นว่าบริษัทฯ 
ไม่มีการพึ�งพิงกลุ่มล่กค้ารายใดืรายหนึ�งหรือิล่กค้ารายใหญ่
อิย่างมนียัสำาคญั หรือิอิกีนยัหนึ�งคอืิ บริษัทฯ ไม่มกีารกระจักุตวั
ขอิงความเสี�ยงดื้านการผู้ิดืชำาระหนี� ทั�งนี�บริษัทฯ มีการกำาหนดื 
Single Lending Limit (SLL) ไว้ ไม่เกิน 510,000 บาท ต่อิราย 

รายงานประจ�าปี 2563
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 3. ควัามเส่�ยุงด้ำานการเงิน

 3.1 ควัามเส่�ยุงจำากการจัำดำหาเงนิทุนไม่เพ่ิยุงพิอและ 
การขัาดำสภาพิคล่อง (Liquidity Risk)
 การขยายตวัขอิงธุรกิจัอิย่างต่อิเนื�อิงเป็ีนปัีจัจัยัที�ทำาให้
บริษัทฯ มคีวามจัำาเป็ีนจัะต้อิงจัดัืหาเงินทนุ หรือิก่อิหนี�เพิ�มขึ�น
ในอินาคตเพื�อิรอิงรับการขยายตวั ซึ�งก่อิให้เกิดืความเสี�ยงจัาก
การจัดัืหาเงินทนุได้ืไม่เพียงพอิและขาดืสภาพคล่อิงในอินาคต 
ดืงันั�น นอิกจัากแหล่งเงินก้่จัากธนาคารหรือิสถาบนัการเงินแล้ว 
บริษัทฯ ยังคงพยายามจััดืหาเงินทุนจัากแหล่งอิื�นโดืยคำานึงถึง
โครงสร้างทางการเงิน ปีระโยชน์และผู้ลกระทบขอิงผู้่้ถือิหุ้น
และผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกกลุ่ม
 อิย่างไรก็ตาม ในปีี 2563 สืบเนื�อิงจัากการที�บริษัทฯ 
เข้าร่วมการให้ความร่วมมือิกับธนาคารแห่งปีระเทศไทยใน
การอิอิกมาตรการช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิยที�ไดื้รับผู้ลกระทบ
จัากสภาวะผู้ันผู้วนทางเศรษฐกิจัตั�งแต่ไตรมาส 2 เปี็นต้นมา 
ทำาให้บริษัทฯ ไดื้รับเงินก้่ยืม Soft Loan จัากธนาคารอิอิมสิน 
เป็ีนจัำานวน 4,958 ล้านบาท ซึ�งอิตัราดือิกเบี�ยก้่ยมืร้อิยละ 2 ต่อิปีี 
เปี็นระยะเวลา 2 ปีี จัึงบรรเทาความเสี�ยงดื้านสภาพคล่อิง
จัากมาตรการช่วยเหลือิล่กค้า และลดืต้นทุนทางการเงินขอิง 
บริษัทฯ อิีกดื้วย

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการจัำดำหาเงิน 
ทุนไม่เพ่ิยุงพิอและการขัาดำสภาพิคล่อง
 1. ในปีี 2563 นี� บริษัทฯ ไดื้ทำาการเสนอิขายหุ้นก้่
ปีระเภทไม่ดื้อิยสิทธิ และไม่มีหลักปีระกันให้แก่ปีระชาชน 
(Public Offering) สอิงครั�ง โดืยในรอิบแรก บริษัทฯ เสนอิขาย
ให้แก่ปีระชาชน จัำานวน 4,000 ล้านบาท ในเดืือินมิถุนายน 
2563 และครั�งที�สอิง จัำานวน 5,000 ล้านบาท ในเดืือิน
พฤศจัิกายน 2563 ซึ�ง การเสนอิขายหุ้นก้่ ให้แก่ปีระชาชนนั�น 
เป็ีนกระบวนการลดืความเสี�ยงจัากการจััดืหาเงินทุนไม่เพียงพอิ 
และการขาดืสภาพคล่อิงขอิงบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ เพิ�ม
ช่อิงทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุขนาดืใหญ่ที�บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมความเสี�ยงไดื้ ในอินาคต 
 2. บริษัทฯ มกีารบริหารจัดัืการให้ตัว๋แลกเงิน (ตราสาร
หนี�ระยะสั�น) ที�อิอิกโดืยบริษัทฯ มีวงเงินคงเหลือิจัากสถาบัน
การเงินสำารอิงเพียงพอิที�จัะรอิงรับม่ลค่าขอิงตั๋วแลกเงินไดื้ 
หากเกิดืกรณีที�ตลาดืตั๋วแลกเงินมีความผู้ันผู้วน บริษัทฯ ก็จัะ
สามารถหาเงินทุนจัากแหล่งอิื�นมาทดืแทนไดื้ทันที 
 3. บริษัทฯ มีการบริหารสัดืส่วนหนี�สินระยะยาว 
(อิายุสัญญามากกว่า 1 ปีี) และหนี�สินระยะสั�น (อิายุสัญญา
น้อิยกว่า 1 ปีี) ให้มีอิัตราส่วนหนี�สินระยะยาวส่งกว่าหนี�สิน
ระยะสั�นเพื�อิป้ีอิงกันการขาดืสภาพคล่อิง และเพียงพอิต่อิการ
รอิงรับการเติบโตอิย่างรวดืเร็วขอิงบริษัทฯ

 3.2 ควัามเส่�ยุงจำากการผันผวันขัองอัต่ราดำอกเบ่ั�ยุ
 บริษัทฯ มีรายไดื้หลักจัากดือิกเบี�ยรับจัากการปีล่อิย
สนิเชื�อิโดืยเป็ีนลกัษณะการคดิืดือิกเบี�ยในอิตัราคงที� ในขณะที�
ต้นทุนการก่้ยืมขอิงบริษัทฯ อิัตราดือิกเบี�ยขึ�นอิย่่กับความ
ผู้ันผู้วนขอิงตลาดื ณ ขณะที�ก้่ยืม หากมีความผู้ันผู้วนมากจัะ
ส่งผู้ลให้อิัตราดือิกเบี�ยเงินก่้ยืมปีรับส่งขึ�น ในขณะที�บริษัทฯ 
ยังไม่มีการปีรับอิัตราดือิกเบี�ยรับ มีผู้ลกระทบทำาให้อิัตราส่วน
ต่างระหว่างอิตัราดือิกเบี�ยรับและดือิกเบี�ยจั่ายลดืลง

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการผันผวัน
ขัองอัต่ราดำอกเบ่ั�ยุ
 1. บริษัทฯ บริหารอิตัราดือิกเบี�ยเงินก้่ยมืจัากธนาคาร 
ด้ืวยการกระจัายเงินก้่ไปียงัธนาคารพาณชิย์ทั�งไทยและต่างชาต ิ
ทั�งนี�การกระจัายวงเงินก่้ยืมทำาให้บริษัทฯ สามารถเลือิกก่้ยืม
จัากธนาคารที�ให้อิัตราดือิกเบี�ยที�เหมาะสมเพื�อิรักษาระดืับ
อิัตราส่วนต่างระหว่างอิัตราดือิกเบี�ยรับและดือิกเบี�ยจั่ายให้
อิย่่ในระดืับที�สมำ�าเสมอิ 
 2. บริษัทฯ สามารถเข้าทำาสัญญาแลกเปีลี�ยนอิัตรา
ดือิกเบี�ย (Interest Swap Contract) เพื�อิลดืความเสี�ยงขอิง
ความผู้ันผู้วนขอิงตลาดื

 3.3 ควัามเส่�ยุงด้ำานเครดิำต่และคุณภาพิขัองสินทรัพิย์ุ
 กระบวนการพิจัารณาเพื�อิปีล่อิยสนิเชื�อิขอิงบริษัทฯ นั�น 
ขึ�นอิย่่กับม่ลค่าขอิงสินทรัพย์ที�ผู้่้ก่้นำามาเปี็นหลักปีระกันเปี็น
สำาคญั ซึ�งในปีี 2563 การแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 ไดื้
ส่งผู้ลกระทบโดืยตรงต่อิการจ้ัางงานในปีระเทศทำาให้อิตัราการ
ว่างงานสง่ขึ�นจัากร้อิยละ 0.96 ณ สิ�นปีี 2562 (ก่อินการแพร่
ระบาดืขอิงโรค Covid-19) เปี็นร้อิยละ 1.49 ณ 31 ธันวาคม 
2563 (ระหว่างการแพร่ระบาดืขอิงโรค Covid-19 อิัตราการ
ว่างงานแตะระดืบัสง่สดุืที�ร้อิยละ 2.15 ณ 31 กรกฎาคม 2563) 
(จัากข้อิม่ลอิัตราการว่างงานขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย) 
นอิกจัากนั�นยังส่งผู้ลกระทบต่อิความต้อิงการซื�อิยานพาหนะ 
ทั�งใหม่และมอืิสอิงก่อิให้เกิดืความเสี�ยงด้ืานเครดืติและคณุภาพ 
ขอิงสินทรัพย์ขอิงบริษัทฯ ส่งขึ�น 
 อิย่างไรก็ตาม ในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้มีการทบทวน 
และปีรับปีรุงนโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการปีฏิบัติงานให้
สอิดืคล้อิงกับการเปีลี�ยนแปีลง และข้อิจัำากัดืใหม่ที�เกิดืขึ�น
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดืเพื�อิควบคุมความเสี�ยงดื้าน
เครดืิต และคุณภาพสินทรัพย์ ดืังต่อิไปีนี�

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงดำ้านเครดิำต่และ
คุณภาพิขัองสินทรัพิยุ์
 1. บริษัทฯ จัดัืให้มกีารปีรับปีรุงฐานข้อิมล่มล่ค่าตลาดื
ขอิงสินทรัพย์ ในระบบปีฏิบัติการข้อิม่ลที�สาขาขอิงบริษัทฯ 
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ทั�วปีระเทศใช้ข้อิมล่ร่วมกัน ซึ�งข้อิมล่มล่ค่าตลาดืขอิงสนิทรัพย์
ดืังกล่าวไดื้รวบรวมมาจัากผู้ลการปีระม่ลสินทรัพย์ที�ถ่กนำามา
ปีระมล่ผู่้านศน่ย์ปีระมล่ทั�ง 6 สาขาขอิงบริษัทฯ อิย่างน้อิยปีีละ 
2 ครั�ง เพื�อิลดืโอิกาสที�ล่กหนี�จัะผู้ิดืนัดืชำาระ (Probability of 
Default) และรักษาระดืบัจัำานวนเงินที�จัะได้ืรับชำาระคนืเมื�อิเกิดื
การผู้ิดืนัดืชำาระหนี� (Recovery Rate)
 2. บริษัทฯ รักษาอิัตราส่วนม่ลค่าสินเชื�อิเทียบกับ
มล่ค่าหลกัปีระกัน (Loan-To-Value) ให้คงอิตัราส่วนที�ปีระมาณ
ร้อิยละ 50 เนื�อิงจัากการให้ม่ลค่าสินเชื�อิเทียบกับม่ลค่า 
หลักปีระกันที�ส่งเกินไปีจัะทำาให้ผู้่ ้ก่ ้เลือิกที�จัะทิ�งสินทรัพย์ที�
เปี็นหลักปีระกันและก่อิให้เกิดืหนี�เสียส่งขึ�น
 3. บริษัทฯ เน้นการปีล่อิยสนิเชื�อิให้แก่ลก่ค้ารายย่อิย 
ซึ�งถือิเปี็นสินเชื�อิขนาดืเล็กและกระจัายความเสี�ยงขอิงการ
ปีล่อิยสินเชื�อิทั�งในเชิงภ่มิศาสตร์ผู้่านสาขาที�มีอิย่่ทั�วปีระเทศ 
ในเชิงผู้ลติภณัฑ์สนิเชื�อิและในเชิงกลุม่ฐานลก่ค้าทั�งที�มรีายไดื้
ปีระจัำา ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา กระจัายในหลายกลุ่มอิุตสาหกรรม 
ทั�งนี�เพื�อิไม่ให้เกิดืความเสี�ยงในด้ืานการกระจักุตวัขอิงการปีล่อิย
สินเชื�อิ (Concentration Risk) ที�อิาจัเปี็นเหตุให้ความเสี�ยง
ดื้านเครดืิตส่งขึ�น
 4. บริษัทฯ มีเปี้าหมายที�จัะพัฒนาการให้บริการแก่
ลก่ค้า (Market Conduct) ขอิงทั�งอิตุสาหกรรมให้เป็ีนไปีอิย่าง
เปี็นธรรมและโปีร่งใสภายใต้การกำากับดื่แลขอิงธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทย บริษัทฯ จังึมโีครงสร้างรายได้ืดือิกเบี�ยแบบลดืต้น
ลดืดือิกตามปีระกาศฯ ไม่มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที�ซับซ้อิน 
มอีิตัราดือิกเบี�ยตำ�าเมื�อิเทยีบกับอิตุสาหกรรมและเน้นการสื�อิสาร
กับลก่ค้าอิย่างโปีร่งใส ทั�งนี� กลยทุธ์ดืงักล่าวจัะกระตุน้ให้ลก่ค้า
รักษาเครดืติขอิงตนเอิงกับบริษัทฯ เพื�อิลก่ค้าจัะได้ืสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินก้่ที�มีต้นทุนที�เปี็นธรรมและโปีร่งใสไดื้ง่ายในอินาคต
 5. นอิกเหนือิจัากการพิจัารณาม่ลค่าตลาดืขอิง
สินทรัพย์ที�ผู้่้ก้่นำามาเปี็นหลักปีระกันแล้ว บริษัทฯ ยังพิจัารณา
พฤตกิรรมการชำาระหนี�จัากฐานข้อิมล่ขอิงบริษัทฯ ความสามารถ
ในการชำาระหนี�จัากการ สอิบถามเพิ�มเตมิ (Best Efforts Basis) 
และผู้่้คำ�าปีระกันหากม่ลค่าสินเชื�อิส่ง หรือิผู้่้ก้่มิไดื้มีที�อิย่่เดืียว
กับแหล่งพำานัก เพื�อิใช้ปีระกอิบการพิจัารณาปีล่อิยสินเชื�อิ
 6. บริษัทฯ เปี็นผู้่้ดืำาเนินการบริหารงานปีระม่ลขาย
ทอิดืตลาดืทรัพย์สินที�ผู้่้ก้่นำามาเปี็นหลักปีระกันสินเชื�อิเอิงผู้่าน
ศ่นย์ปีระม่ลทั�ง 6 สาขาขอิงบริษัทฯ อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้
ความสำาคญักับการบริหารจัดัืการศ่นย์ปีระมล่ให้มปีีระสทิธภิาพ 
และการจััดืปีระม่ลที�โปีร่งใสซึ�งเปี็นการช่วยลดืปีริมาณหนี�เสีย
และเป็ีนเครื�อิงมอืิในการรักษาระดืบัจัำานวนเงินที�จัะได้ืรับชำาระคืน 
เมื�อิเกิดืการผู้ิดืนัดืชำาระหนี� (Recovery Rate) ขอิงบริษัทฯ 
ให้เกิดืปีระสิทธิผู้ลส่งสุดื

 7. บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจััดืการ สินเชื�อิ
ด้ือิยคณุภาพและควบคมุความเสี�ยงด้ืานคณุภาพขอิงสนิทรัพย์
ด้ืวยการรักษาอิตัราส่วนค่าเผู้ื�อิหนี�สงสยัจัะสญ่ต่อิเงินให้สนิเชื�อิ
ด้ือิยคณุภาพ (Coverage Ratio) อิย่างต่อิเนื�อิงตามเป้ีาหมายที� 
บริษัทฯ วางไว้ ซึ�ง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
อิตัราส่วนค่าเผู้ื�อิหนี�สงสยัจัะสญ่ต่อิเงินให้สนิเชื�อิด้ือิยคณุภาพ
ขอิงบริษัทฯ เท่ากับร้อิยละ 177.50 และร้อิยละ 275.80 ตามลำาดืบั 

ซึ�งถือิว่าเพยีงพอิเมื�อิเทยีบกับการคำานวณด้ืวยมาตรฐาน TFRS9 
และบริษัทฯ ยังไดื้จััดืทำาอิัตราการผู้ิดืนัดืชำาระหนี�สะสมเฉพาะ
ขอิงสนิเชื�อิทั�วไปีระยะยาวแยกตามปีีที�ปีล่อิยสนิเชื�อิ (Vintage 
Analysis) เป็ีนปีระจัำาเพื�อิปีระเมนิและตดิืตามความเสี�ยงด้ืาน
เครดืิตขอิงบริษัทฯ ที�แท้จัริงอิย่างใกล้ชิดื
 8. บริษัทฯ ปีรับปีรุงกระบวนการปีระม่ลทอิดืขาย
สนิทรัพย์ ณ ศน่ย์ปีระมล่ขอิงบริษัทฯ อิย่างสมำ�าเสมอิเพื�อิกระตุน้
ให้เกิดืการแข่งขันการปีระมล่สง่ขึ�นเพื�อิรักษาราคาขายสนิทรัพย์ 
ส่งผู้ลให้ลดืการขาดืทนุจัากสนิเชื�อิที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายได้ื (NPL)
 9. บริษัทฯ มีการปีล่กฝ่ังความร่้ความเข้าใจัเรื�อิง
ความเสี�ยงให้เป็ีนส่วนหนึ�งขอิงวัฒนธรรมอิงค์กร เช่นเดืยีวกับ
ระเบียบวินัยขอิงพนักงานในการปีฏิบัติงานติดืตามหนี� โดืย
บริษัทฯ ไดื้ ใช้ดืัชนีชี�วัดืผู้ลงาน (KPI) ในดื้านคุณภาพขอิง
สินทรัพย์ หรือิสินเชื�อิที�พนักงานปีล่อิยให้ล่กค้ามาเปี็นดืัชนี
ชี�วัดืผู้ลงานหลักแทนการใช้ยอิดืปีล่อิยสินเชื�อิเช่นเดืียวกับ
อิตุสาหกรรม ซึ�งการใช้ดืชันชีี�วัดืดืงักล่าวส่งผู้ลให้ค่าเฉลี�ยอิตัรา
หนี�เสียขอิง บริษัทฯ ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยหนี�เสียขอิงอิุตสาหกรรม 
 10.  บริษัทฯ มคีวามมุง่มั�นที�จัะพฒันาและปีรับปีรุง 
ช่อิงทางการชำาระเงินให้ล่กค้าไดื้รับความสะดืวกสบายในการ
ชำาระค่างวดืไดื้ง่ายดืายและรวดืเร็วยิ�งขึ�น โดืยปีัจัจัุบันล่กค้า
ขอิงบริษัทฯ สามารถชำาระค่างวดืได้ืตามช่อิงทางการชำาระเงิน
ดืังต่อิไปีนี� 

  ชำาระผู่้านสาขากว่า 4,884 สาขาทั�วปีระเทศ (ฟรีค่า 
ธรรมเนียม) 
  ชำาระผู้่านเคาน์เตอิร์เซอิร์วิส ตลอิดื 24 ชั�วโมง 
  ชำาระผู้่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา 
  ชำาระผู้่านบิ๊กซี และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา 
  ชำาระผู้่าน Airpay เคาน์เตอิร์ หรือิ Airpay 
แอิปีพลิเคชัน 
  ชำาระผู้่านต่้ ATM ขอิงทุกธนาคาร 
  ชำาระผู่้าน Mobile Banking Application K-Plus 
ขอิงธนาคารกสิกรไทย

รายงานประจ�าปี 2563
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 3.4 ควัามเส่�ยุงทั�วัไปขัองต่ราสารหน่�

 3.4.1 ควัามเส่�ยุงด้ำานเครดิำต่ (Credit Risk) 
 ผู้่ถื้อิหุน้ก้่มคีวามเสี�ยงที�อิาจัจัะไม่ได้ืรับชำาระดือิกเบี�ย
หรือิเงินต้น ในกรณีที�ธุรกิจัและผู้ลการดืำาเนินงานขอิงผู้่้อิอิก
หุ้นก้่ไม่เปี็นไปีตามที�คาดืหมาย หรือิทรัพย์สินขอิงผู้่้อิอิกหุ้นก้่มี
ไม่เพียงพอิต่อิการชำาระหนี� ดืังนั�น ก่อินการตัดืสินใจัลงทุน
ผู้่ ้ลงทุนควรพิจัารณาฐานะการเงินและความสามารถในการ
ชำาระหนี�ขอิงผู้่อ้ิอิกหุน้ก้่จัากข้อิมล่ที�ระบไุว้ในแบบแสดืงรายการ
ข้อิม่ลการเสนอิขายตราสารหนี�และร่างหนังสือิชี�ชวนในการ
ปีระเมินความเสี�ยงดื้านเครดืิตขอิงหุ้นก่้ ผู้่้ลงทุนสามารถดื่
การจัดัือินัดืบัความน่าเชื�อิถือิขอิงผู้่อ้ิอิกหุน้ก้่ที�จัดัืทำาโดืยสถาบนั
จััดือิันดืับความนา่เชื�อิถือิปีระกอิบการตดัืสินใจัลงทนุไดื ้ ถา้การ
จััดือิันดืับความน่าเชื�อิถือิขอิงผู้่ ้อิอิกหุ ้นก่้ตำ�าแสดืงว่าความ
เสี�ยงดื้านเครดืิตขอิงผู้่้อิอิกหุ้นก่้ส่งผู้ลตอิบแทนที�ผู้่้ลงทุนไดื้
รับควรจัะส่งดื้วยเพื�อิชดืเชยความเสี�ยงที�ส่งขอิงหุ้นก่้ดืังกล่าว 
อิย่างไรก็ตามการจััดือิันดืับความน่าเชื�อิถือิมิไดื้เปี็นการให้
คำาแนะนำาให้ซื�อิขาย หรือิถือิครอิงหุ้นก้่ที�เสนอิขายแต่อิย่างใดื 
และการจััดือิันดืับความน่าเชื�อิถือิอิาจัมีการยกเลิกหรือิ
เปีลี�ยนแปีลงไดื้ตลอิดือิายุขอิงหุ้นก้่
 ก ่อินการลงทุนผู้่ ้ลงทุนควรศึกษาข้อิม่ลผู้ลการ
ดืำาเนินงานขอิงผู้่้อิอิกหุ้นก้่ นอิกจัากการพิจัารณาอิันดืับความ
น่าเชื�อิถือิขอิงผู้่อ้ิอิกหุน้ก้่ และผู้่ล้งทนุควรตดิืตามข้อิมล่ข่าวสาร
ขอิงผู้่้อิอิกหุ้นก่้รวมถึงการปีรับปีรุงเปีลี�ยนแปีลงการจััดือิันดืับ
ความน่าเชื�อิถือิไดื้จัากเว็บไซต์ขอิงสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ สถาบันจััดือิันดืับความ
น่าเชื�อิถือิ หรือิสมาคมตลาดืตราสารหนี�ไทย ผู้่้จััดืการการจััดื
จัำาหน่ายหุน้ก้่หรือินกัวิเคราะห์ขอิงผู้่จ้ัดัืการการจัดัืจัำาหน่ายหุน้ก้่
ไม่ได้ืมบีทวิเคราะห์บนหุน้ก้่ดืงักล่าวก่อินการลงทนุผู้่ล้งทนุควร
ศึกษาข้อิม่ลผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทผู้่้อิอิกหุ้นก้่ นอิกจัาก
การพิจัารณา credit rating ขอิงผู้่้อิอิกหุ้นก้่ และผู้่้ลงทุนควร
ตดิืตามข้อิมล่ข่าวสารขอิงบริษัทผู้่อ้ิอิกหุน้ก้่รวมถึงการปีรับปีรุง
เปีลี�ยนแปีลงการจััดือิันดืับ credit rating ไดื้จัากเว็บไซต์
สำานกังาน ก.ล.ต. สถาบนัจัดัือินัดืบัความน่าเชื�อิถือิ หรือิสมาคม
ตลาดืตราสารหนี�ไทย

 3.4.2 ควัามเส่�ยุงด้ำานราคา (Price Risk)
 ราคาตลาดืขอิงหุ้นก่้นั�นอิาจัมีการเปีลี�ยนแปีลงขึ�น
อิย่กั่บปัีจัจัยัหลายปีระการ ยกตวัอิย่างเช่น ระดืบัอิตัราดือิกเบี�ย
ในตลาดืการเงิน นโยบายขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย สภาวะ
เศรษฐกิจัโดืยรวม อัิตราเงินเฟ้อิ อิายุขอิงหุ้นก่้หรือิอุิปีสงค์
ส่วนเกินหรือิส่วนขาดืขอิงหุ้นก่้ ดัืงนั�น ผู้่้ถือิหุ้นก่้อิาจัไดื้รับ
ผู้ลกระทบจัากความผู้นัผู้วนขอิงราคาหุน้ก้่ในกรณทีี�มกีารซื�อิขาย
ตราสารก่อินครบกำาหนดืไถ่ถอิน ทั�งนี� หุ้นก้่ที�มีอิายุคงเหลือิ
ยาวกว่าจัะไดื้รับผู้ลกระทบจัากความผู้ันผู้วนดืังกล่าวมากกว่า

 3.4.3 ควัามเส่�ยุงด้ำานสภาพิคล่อง (Liquidity Risk)
 ผู้่้ถือิหุ้นก่้อิาจัไม่สามารถขายหุ้นก่้ก่อินครบกำาหนดื
ไถ่ถอินหุ้นก้่ไดื้ทันทีในราคาที�ตนเอิงต้อิงการ เนื�อิงจัากการซื�อิ
ขายเปีลี�ยนมือิขอิงหุ้นก้่ ในตลาดืรอิงอิาจัมีไม่มาก ทั�งนี� ผู้่้อิอิก
หุ้นก่้จัะไม่นำาหุ้นก่้ไปีจัดืทะเบียนซื�อิขายในตลาดืตราสารหนี� 
(BEX) หรือิตลาดืรอิงใดืๆ อิย่างไรก็ดืี ผู้่้ถือิหุ้นก้่อิาจัซื�อิขาย
หุ้นก่้ไดื้ที�ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือินิติบุคคล
อิื�นใดื ที�มีใบอินุญาตค้าหลักทรัพย์อิันเปี็นตราสารแห่งหนี�หาก
มีผู้่้เสนอิซื�อิหรือิขายหุ้นก่้ผู้่านผู้่้มีใบอินุญาตดืังกล่าวข้างต้น 
นอิกจัากนี� ผู้่้ถือิหุ้นก่้จัะไม่สามารถขายหรือิโอินหุ้นก่้ ให้แก่
บุคคลใดืๆ โดืยทั�วไปีไดื้แต่จัะถ่กจัำากัดืให้ขายหรือิโอินหุ้นก้่ไดื้
เฉพาะภายในกลุ่มผู้่้ลงทุนสถาบันและผู้่้ลงทุนรายใหญ่เท่านั�น 
เนื�อิงจัากผู้่้อิอิกหุ้นก่้ไดื้จัดืข้อิจัำากัดืการโอินไว้กับสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ให้จัำากัดื
การโอินหุ้นก่้เฉพาะภายในกลุ่มผู้่้ลงทุนสถาบันและผู้่้ลงทุน
รายใหญ่ตามคำานยิามที�ระบไุว้ ในปีระกาศคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ที� กจั.5/2552 เรื�อิงการ
กำาหนดืบทนิยามในปีระกาศเกี�ยวกับการอิอิกและเสนอิขาย
ตราสารหนี�ทุกปีระเภท ฉบับลงวันที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
(ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมหรือิใช้แทนที�) และตามปีระกาศ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ที� กจั. 
4/2560 เรื�อิงการกำาหนดืบทนิยามผู้่้ลงทุนสถาบัน ผู้่้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ และผู้่ล้งทนุรายใหญ่ ฉบบัลงวันที� 8 กุมภาพันธ์ 
2560 เว้นแต่เปี็นการโอินทางมรดืก

 3.4.4 ควัามเส่�ยุงจำากควัามสามารถืในการช่ำาระคืน
หน่�หุ้นก่้ 
 บริษัทฯ มีการอิอิกหุ้นก่้อิย่างต่อิเนื�อิงเพื�อินำาเงิน
ไปีใช้เป็ีนเงินทนุหมนุเวียนในการดืำาเนนิธรุกิจั รอิงรับการขยาย
ธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และไปีใช้เพื�อิชำาระคืนหุ้นก้่หรือิตั๋วแลกเงิน 

รวมถงึใช้เป็ีนเงินทนุหมนุเวยีนขอิงบรษัิทฯ อิย่างไรกด็ืหีากบริษทัฯ 
ไม่มีการอิอิกหุ้นก่้ใหม่ บริษัทฯ เช่อิว่าจัะสามารถจััดืหาเงินก่้ 
ยืมใหม่เพ่อิชำาระคืนหนี�สินเดิืมและปีรับเปีลี�ยนการชำาระคืน 

เงินต้นใหม่ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดืขอิงบริษัทฯ ไดื้เปี็น
อิย่างดืีโดืย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีวงเงิน
ก่้ยืมจัากธนาคารพาณิชย์คงเหลือิที�สามารถเบิกใช้ไดื้จัำานวน 
8,870 ล้านบาท

 ประวััติ่การผิดำนัดำช่ำาระหน่�
 บริษัทฯ ไม่มีปีระวัติการผิู้ดืนัดืชำาระหนี� เงินต้น
หรือิดือิกเบี�ยขอิงตราสารหนี�หรือิผู้ิดืนัดืชำาระหนี�เงินก้่ยืมจัาก
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดืิตฟอิงซิเอิร์ หรือิ
สถาบนัการเงินที�มกีฎหมายเฉพาะจัดัืตั�งขึ�นและการผู้ดิืเงื�อินไข
ในการปีฏิบัติตามข้อิกำาหนดืสิทธิ 3 ปีี ย้อินหลัง
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 4. ควัามเส่�ยุงด้ำานการต่ลาดำ
 

 4.1 นโยุบัายุการใช้่งบัประมาณสำาหรับัมาต่รการ
ช่่วัยุเหลือต่่างๆ และระบับัสวััสดิำการขัองภาครัฐบัาล 
 กลุ่มล่กค้าขอิงบริษัทฯ ส่วนใหญ่เปี็นเกษตรกร และ
ปีระชากรกลุ่มเศรษฐกิจัฐานราก (Local Economy) ซึ�งเปี็น 

กลุ่มปีระชากรที�มีการพึ�งพามาตรการช่วยเหลือิและสวัสดืิการ
จัากภาครัฐบาลส่ง ซึ�งมาตรการช่วยเหลือิและเยียวยาต่างๆ 
ส่งผู้ลกระทบอิย่างมนียัสำาคญัต่อิความต้อิงการก้่ยมื และความ
สามารถในการชำาระหนี� หรือิคณุภาพขอิงสนิทรัพย์ขอิงบริษัทฯ 
เช่นในปีี 2563 เนื�อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดืขอิงโรค 
Covid-19 รัฐบาลได้ือิอิกมาตรการช่วยเหลอืิและเยยีวยาที�สำาคญั 
ดืังต่อิไปีนี�
  “โครงการเราไม่ทิ�งกัน” สำาหรับปีระชาชนที�ไม่มี
รายไดื้ปีระจัำา หรือิปีระชาชนที�ไม่ไดื้อิย่่ในระบบปีระกันสังคม 
จัำานวน 15.3 ล้านคน ไดื้รับเงินช่วยเหลือิจัำานวน 5,000 บาท 
ต่อิคน ต่อิเดืือิน เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน ตั�งแต่เดืือินเมษายน 
จันถึงมถุินายน 2563 รวมเป็ีนงบปีระมาณ 240,000 ล้านบาท
  “โครงการช่วยเหลอืิเกษตรกร” สำาหรับเกษตรกร
ที�ลงทะเบียนเปี็นเกษตรกรกับภาครัฐ จัำานวน 10 ล้านคน  
ไดื้รับเงินช่วยเหลือิจัำานวน 5,000 บาท ต่อิคนต่อิเดืือิน เปี็น
ระยะเวลา 3 เดืือิน ตั�งแต่เดืือินพฤษภาคม จันถึงกรกฎาคม 
2563 รวมเปี็นงบปีระมาณ 150,000 ล้านบาท
  “โครงการช่วยเหลอืิปีระชากรกลุม่เปีราะบาง” อิาทิ 
เดื็กตั�งแต่แรกเกิดื ถึงอิายุ 6 ปีี คนชรา และผู้่้พิการ จัำานวน 
13 ล้านคน ได้ืรับเงินช่วยเหลอืิจัำานวน 1,000 บาท ต่อิคนต่อิเดือืิน 
เปี็นระยะเวลาเวลา 3 เดืือินตั�งแต่เดืือินพฤษภาคมจันถึง
กรกฎาคม 2563 รวมเปี็นงบปีระมาณ 39,300 ล้านบาท
 มาตรการให้ความช่วยเหลือิดืังกล่าวส่งผู้ลกระทบ
ให้ความต้อิงการสินเชื�อิขอิงปีระชากรลดืลงอิย่างมีนัยสำาคัญ 
ซึ�งสะท้อินมายงัการเตบิโตขอิงสนิเชื�อิคงค้างขอิงอิตุสาหกรรม
ที�หดืตัวลงและขอิงบริษัทฯ ที�ชะลอิตัวลงในไตรมาสที� 2 
ในปีี 2563 อิย่างไรก็ตาม ผู้ลกระทบต่อิคุณภาพขอิงสินทรัพย ์

กลบัดืขึี�น ซึ�งสะท้อินในอิตัราส่วนหนี�เสยีที�ลดืลงอิย่างมนียัสำาคญั
ในไตรมาสเดืียวกัน

 4.2 นโยุบัายุการช่่วัยุเหลือเกษต่รกร
 เดืมิ บริษัทฯ คาดืการณ์เรื�อิงความเสี�ยงจัากภยัแล้งที�
จัะเกิดืขึ�นในปีี 2563 ซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบต่อิปีริมาณผู้ลผู้ลิต
ทางการเกษตรในปีระเทศอิย่างมนียัสำาคญั และอิาจัถ่กทดืแทน
ด้ืวยราคาผู้ลผู้ลติที�จัะถีบตวัสง่ขึ�นตามปัีจัจัยัอิปุีสงค์และอิปุีทาน 

อิย่างไรก็ตาม ในปีี 2563 ภัยแล้งที�คาดืว่าอิาจัทำาให้นำ�าใน
เขื�อินหลกัขอิงปีระเทศลดืลงจันตำ�าสดุืในรอิบ 40 ปีี อิย่างไรก็ตาม 
ในปีี 2563 นี� ฤดืฝ่่นเริ�มขึ�นตั�งแต่วันที� 18 พฤษภาคม เป็ีนต้นมา 

โดืยถึงต้นเดืือินกันยายนนี�ซึ�งเปี็นกลางฤดื่ฝ่นแล้ว พบว่า
ภาคเหนือิมีฝ่นตกรวมเพียง 713 มม. (ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย 15%) 
ภาคกลางมฝี่นตกเพียง 582 มม. (เป็ีนภาคที�มฝี่นตกน้อิยที�สดุื 
ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ยถึง 26%) ภาคอิีสานมีฝ่นตกเพียง 881 มม. 
(ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย 13%) ภาคตะวันอิอิกมีฝ่นตก 1,038 มม. 
(ตำ�ากว่าค่าเฉลี�ย 18%) โดืยในพื�นที�ทั�ง 4 ภาค ดืังกล่าว 
มีฝ่นตกน้อิยกว่าปีี 2562 โดืยในเดืือินกันยายน อ่ิางเก็บนำ�า
ขนาดืใหญ่และขนาดืกลางในภาคเหนือิมีนำ�าใช้การอิย่ ่รวม 
3,860 ล้านลก่บาศก์เมตร (20% ขอิงความจัใุช้การ) ภาคกลาง 
235 ล้านล่กบาศก์ (14%) ภาคอิีสาน 2,325 ล้าน (26%) 
และภาคตะวันอิอิก 906 ล้านล่กบาศก์เมตร (38%) แม้ไดื้เข้า
ส่่ฤดื่ฝ่นมาแล้ว 3 เดืือินครึ�ง 
 อิย่างไรก็ดืี ในปีี 2563 รัฐบาลอินุมัติมาตรการ 
ช่วยเหลอืิเกษตรกรผู้่ป้ีลก่ข้าวและยางพารา รวมเป็ีนงบปีระมาณ
ทั�งสิ�นกว่า 61,900 ล้านบาท ดืังนี� สินค้าข้าว วงเงินรวม 
51,858 ล้านบาท แบ่งเปี็นโครงการปีระกันรายไดื้ ปีี 2563/64 
และมาตรการค่่ขนานอิื�นๆ อิาทิ  โครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จััดืการและพัฒนาคุณภาพผู้ลผู้ลิตเกษตรกรผู้่้ปีล่กข้าว โดืย
โครงการปีระกันรายไดื้ ปีี 2 กำาหนดืราคาและปีริมาณปีระกัน
รายได้ืเกษตรกร ได้ืแก่ ข้าวเปีลอืิกหอิมมะล ิราคาปีระกันตนัละ 
15,000 บาท ปีริมาณไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปีลือิกหอิมมะลินอิก
พื�นที� ราคาปีระกันตันละ 14,000 บาท ปีริมาณไม่เกิน 16 ตัน 
ข้าวเปีลือิกเจั้า ราคาปีระกันตันละ 10,000 บาท ปีริมาณ
ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปีลือิกหอิมปีทุมธานี ราคาปีระกันตันละ 
11,000 บาท ปีริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปีลือิกเหนียว ราคา
ปีระกันตันละ 12,000 บาท ปีริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลา
ดืำาเนินการตั�งแต่ ต.ค. 2563 - พ.ค .2564 ขณะที�เกษตรกร
ชาวสวนยางในโครงการปีระกันรายได้ื ชาวสวนยางปีี 2 ก็ได้ืรับ
การอินุมัติเช่นกัน โดืยกำาหนดืราคาปีระกันรายไดื้ยางแผู้่นดืิบ 
กก.ละ 60 บาท นำ�ายางสดื กก.ละ 57 บาท ยางก้อินถ้วย 
กก.ละ 23 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีดื ร้อิยละ 40 
และเจั้าขอิงสวนร้อิยละ 60 วงเงิน 10,042 ล้านบาท 
ระยะเวลาดืำาเนินการ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 แต่ระหว่างนี�
ยางพาราราคาดืีดืตัวส่งขึ�นทะลุรายไดื้ที�ปีระกันไว้สร้างความ
พึงพอิใจัให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็ีนอิย่างมาก ซึ�งมาตรการ
เหล่านี�จัะช่วยให้เกษตรกรมีรายไดื้แน่นอินขึ�นและรักษาความ
สามารถในการชำาระหนี�ขอิงเกษตรกรซึ�งเปี็นกลุ่มล่กค้าสำาคัญ
ขอิงบริษัทฯ ไดื้
 ในปีี 2564 มกีารวิเคราะห์คาดืการณ์ว่าสภาพภม่อิิากาศ
ขอิงภ่มิภาคนี�จัะมีโอิกาสร้อิยละ 55 ถึง 60 ที�ในช่วงเดืือิน 
ส.ค. 2563 ถึง ก.พ. 2564 นั�น จัะเป็ีนช่วงที�เป็ีนสภาวะลานญิา 
(ฝ่นมาก นำ�ามาก) ผู้ลิตผู้ลทางการเกษตรอิาจัเพิ�มส่งขึ�นจัากปีี
ที�ผู่้านมา และผู้ลกระทบจัากนโยบายการช่วยเหลอืิขอิงภาครัฐ
จัะลดืลงเนื�อิงจัากเกษตรกรจัะสามารถพึงพาตัวเอิงไดื้มากขึ�น

รายงานประจ�าปี 2563
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 5. ควัามเส่�ยุงด้ำานการเก็บัรักษาขั้อม่ลและควัาม
ปลอดำภัยุสารสนเทศึ
 ในการดืำาเนนิธรุกิจัขอิงบริษัทฯ บริษัทฯ มคีวามจัำาเป็ีน
ต้อิงเก็บรวบรวมข้อิม่ลขอิงผู้่้มีส่วนไดื้เสียที�สำาคัญ โดืยเฉพาะ
ล่กค้าและพนักงาน ซึ�งหมายรวมถึงข้อิม่ลทั�วไปีและข้อิม่ลที�มี
ความอิ่อินไหว ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อิย่างเคร่งครัดืในการ
เก็บรักษาข้อิม่ลการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลและการนำาข้อิม่ลเหล่านั�น
ไปีใช้ อิย่างไรก็ตาม ความเสี�ยงดื้านการเก็บรักษาข้อิม่ลนั�น 
สบืเนื�อิงมาจัากระบบการควบคมุภายในด้ืานความปีลอิดืภยัขอิง
เทคโนโลยีสารสนเทศที�ต้อิงมีความรัดืกุมและมีปีระสิทธิภาพ
เพียงพอิ บริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติงานอิย่างดืีที�สุดืเพื�อิลดืความเสี�ยง
ขอิงการสญ่เสยีและการรั�วไหลขอิงข้อิมล่ ซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบ
ต่อิความน่าเชื�อิถือิขอิงบริษัทฯ และอิาจัทำาให้ผู้ิดืกฎระเบียบ
ข้อิบังคับว่าดื้วยการคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล ทั�งนี� บริษัทฯ 
ได้ืเปิีดืเผู้ยนโยบายการคุม้ครอิงข้อิมล่ส่วนบคุคลและนโยบาย
ความปีลอิดืภยัเทคโนโลยสีารสนเทศไว้ในหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงดำ้านการเก็บัรักษา
ขั้อม่ลและควัามปลอดำภัยุสารสนเทศึ
 1. บริษัทฯ แต่งตั�งผู้่้เชี�ยวชาญจัากภายนอิกมาเปี็น 

ผู้่ต้รวจัสอิบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Auditor) ซึ�งมหีน้าที� 

รับผู้ดิืชอิบในการปีระเมนิความเพียงพอิขอิงการควบคมุภายใน 
และการจััดืการความเสี�ยงดื้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดืยรายงานผู้ลการตรวจัสอิบตรงต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ 
และคณะกรรมการจััดืการบริหารความเสี�ยง
 2. บริษัทฯ จัดัืให้มกีารตดิืตั�งระบบป้ีอิงกันการรั�วไหล
ขอิงข้อิม่ลดื้วยการโจัมตีจัากภายนอิก หรือิ ภัยจัากไวรัส
คอิมพิวเตอิร์ดื้วยการติดืตั�งซอิฟต์แวร์รักษาความปีลอิดืภัย
เน็ตเวิร์ค (Firewall) 
 3. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีการกำาหนดืและปีรับปีรุง
อิำานาจัการเข้าถึงข้อิม่ลเพื�อิปี้อิงกันการรั�วไหลขอิงข้อิม่ล ซึ�ง
อิาจัเกิดืจัากบุคลากรภายใน
 4. บริษัทฯ กำาหนดืให้มแีผู้นการสำารอิงข้อิมล่ พร้อิม
ทั�งมีการตรวจัสอิบการสำารอิงข้อิม่ลให้ถ่กต้อิงตาม นโยบาย
สารสนเทศและความมั�นคงสารสนเทศ 
 5. บริษทัฯ จัดัืให้มีการส่อิสารภายในเพ่อิสร้างความ
ตระหนักร่้ และปีล่กฝ่ังจัิตสำานึกในเร่อิงการใช้เทคโนโลยีให้
ถ่กวธิแีละถ่กต้อิงให้แก่พนักงาน อิาทิ ไม่ดืาวน์โหลดืโปีรแกรม
ที�ไม่ไดื้รับอินุญาต ไม่เปีิดื อิีเมลที�ไม่ทราบที�มา เปี็นต้น 
 6. บริษัทฯ มีการจััดืทำาค่่มือิการปีกปี้อิงข้อิม่ลส่วน
บุคคล และความมั�นคงปีลอิดืภัยสารสนเทศ และแผู้นบริหาร
ความต่อิเน่อิงทางธุรกิจั (BCP) เพ่อิปี้อิงกันและรับมือิกับการ
หยุดืชะงักขอิงการดืำาเนินธุรกิจัอัินมีเหตุมาจัากภัยคุกคามต่อิ
การทำางานขอิงระบบสารสนเทศ
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 6. ควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลงขัองกฎเกณฑ์ 
กฎหมายุท่�เก่�ยุวักับัการดำำาเนินงาน และมาต่รฐานบััญช่่

 6.1 ควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลงขัองกฎเกณฑ์ 
และกฎหมายุ
 ปัีจัจับุนั บรษัิทฯ ปีระกอิบธรุกจิัหลกัคอืิการให้บริการ 
สินเช่อิทะเบยีนรถโดืยได้ืรับใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจัสนิเช่อิส่วน
บคุคลภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ซึ�งมีผู้ล
บังคับใช้ตั�งแต่วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2562 นอิกจัากนั�นบริษัทฯ 
ยงัให้บริการสินเช่อิส่วนบคุคลที�มีหลกัปีระกันภายใต้ใบอินญุาต
เดีืยวกัน และสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้
การกำากับส่งผู้ลให้ธรุกิจัหลกัขอิงบรษัิทฯ เกือิบทั�งหมดือิย่ภ่ายใต้
การกำากับดืแ่ลขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย ซึ�งได้ืมีข้อิกำาหนดื
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์วิธีปีฏิบัติและเง่อินไขในการปีระกอิบธุรกิจั
สนิเช่อิส่วนบุคคลสำาหรบัผู้่ป้ีระกอิบธุรกิจัที�มใิช่สถาบนัการเงนิ 
เช่น คุณสมบัติขอิงผู้่้ให้บริการ การกำาหนดืวงเงิน การกำาหนดื
อัิตราดือิกเบี�ยค่าธรรมเนยีม และการรายงานข้อิม่ลต่อิธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย เป็ีนต้น ทั�งนี� เพ่อิให้เกิดืความเป็ีนธรรมและ
โปีร่งใสต่อิผู้่้ใช้บริการสินเช่อิหรือิผู้่้ก้่ และบริษัทฯ ไดื้ปีฏิบัติ
ตามข้อิกำาหนดืดืังกล่าวอิย่างเคร่งครัดื อิย่างไรก็ตามหากใน
อินาคต ธนาคารแห่งปีระเทศไทยมีการแก้ไขหรือิอิอิกระเบยีบ
เพิ�มเติมเกี�ยวกับการให้บริการสินเช่อิส่วนบุคคล และสินเช่อิ
รายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบธุรกิจั 
 ในปีี 2563 อัินเน่อิงมาจัากเหตุการณ์การแพร่ระบาดื
ขอิงโรค Covid-19 ธนาคารแห่งปีระเทศไทยได้ืขอิความร่วมมือิ
จัากสถาบันการเงินและผู้่้ปีระกอิบการที�มิใช่สถาบันการเงิน 
ในการอิอิกมาตรการช่วยเหลือิทางการเงินให้แก่ลก่ค้าผู้่มี้สนิเช่อิอิย่่ 
และอิาจัได้ืรับผู้ลกระทบจัากสถานการณ์โรคระบาดืดืังกล่าว 
อิาทิ มาตรการเล่อินการชำาระหนี� มาตรการลดืค่างวดื มาตรการ
ลดือัิตราดือิกเบี�ย นอิกจัากนั�น ธนาคารแห่งปีระเทศไทยไดื้
ปีระกาศลดืเพดืานอิตัราดือิกเบี�ยสำาหรบัสนิเช่อิส่วนบคุคลภายใต้
การกำากับ และสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้
การกำากับลงทั�งระบบ ซึ�งมีผู้ลตั�งแต่วันที� 1 สิงหาคม 2563 
ส่งผู้ลให้อิัตราดือิกเบี�ยสำาหรับสินเช่อิส่วนบุคคลที�ไม่มีหลัก
ปีระกัน ลดืจัากอัิตราร้อิยละ 28 เหลือิอิตัราร้อิยละ 25 สินเช่อิ
ส่วนบคุคลที�มหีลกัปีระกันหรอืิสนิเช่อิจัำานำาทะเบยีน ลดืจัากอัิตรา
ร้อิยละ 28 เหลอืิอิตัราร้อิยละ 24 และสนิเช่อิรายย่อิยเพ่อิการ
ปีระกอิบอิาชพี ลดืจัากอัิตราร้อิยละ 36 เหลอืิอิตัราร้อิยละ 33 
ทั�งนี� บริษัทฯ ไม่ไดื้รับผู้ลกระทบจัากการปีระกาศลดือิัตรา
ดือิกเบี�ยดืังกล่าว เน่อิงจัากอิัตราดือิกเบี�ยขอิงบริษัทฯ อิย่่ใน
ระดืับตำ�ากว่าเพดืานอิัตราดือิกเบี�ยใหม่ 

 6.2 ควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลงขัองมาต่รฐานบััญช่่
 เน่อิงจัากมาตรฐานบัญชีในปีระเทศไทยยังมีการพัฒนา
ตามมาตรฐานบัญชีสากลมาโดืยตลอิดืและคาดืว่าการพัฒนานี�จัะ
เกิดืขึ�นอิย่างค่อิยเปี็นค่อิยไปีในอินาคต อิย่างไรก็ตามความเสี�ยง
ดืังกล่าวเปี็นความเสี�ยงที�บริษัทฯ สามารถปีระเมินไดื้ล่วงหน้า 
รวมถึงขนาดืขอิงผู้ลกระทบจัึงสามารถบริหารจััดืการผู้ลกระทบ
จัากความเสี�ยงที�อิาจัจัะเกิดืขึ�นไดื้

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลงขัอง
กฎเกณฑ์ กฎหมายุท่�เก่�ยุวักบััการดำำาเนินงานและมาต่รฐานบัญัช่่
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญขอิงความเสี�ยงดื้าน
กฎหมายจึังได้ืยกระดืบัคณะทำางานบริหารความเสี�ยงและกฎหมาย
ขึ�นมาเป็ีนฝ่่ายบรหิารความเสี�ยงและกฎหมาย โดืยมคีวามรบัผู้ดิืชอิบ
ในการด่ืแลบริหารและจััดืการความเสี�ยงดื้านต่างๆ รวมถึง
ความเสี�ยงด้ืานกฎหมายอิย่างใกล้ชดิื นอิกเหนือิจัากนั�น ในปีี 2562 
คณะกรรมการบริษทัได้ือินมุตัใิห้จัดัืตั�งฝ่่ายกำากับดืแ่ล (Compliance) 
ซึ�งมหีน้าที�ความรบัผู้ดิืชอิบในการกำากับดืแ่ลและตดิืตามการปีฏบิตังิาน
ขอิงบรษิทัฯ ให้เป็ีนไปีตามกรอิบขอิงระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อิง ทั�งนี�ฝ่่ายบรหิารความเสี�ยงและกฎหมายฝ่่ายกำากับดืแ่ล 
และฝ่่ายตรวจัสอิบภายในจัะต้อิงทำางานดื้วยความเปี็นอิิสระ และ
รายงานต่อิผู้่้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ความเสี�ยง และ
คณะกรรมการตรวจัสอิบเปี็นปีระจัำา
 ในปีี 2563 สืบเน่อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดื
ขอิงโรค Covid-19 ส่งผู้ลกระทบต่อิระบบเศรษฐกิจัไทยภาค
ธุรกิจัและปีระชาชนทั�วไปี รวมถึงล่กหนี�ขอิงสถาบันการเงิน และ
ผู้่ป้ีระกอิบธรุกจิัที�มใิช่สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งปีระเทศไทยและ
ภาครัฐได้ือิอิกมาตรการให้สถาบันการเงินและผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัที�
มใิช่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลอืิล่กหนี�เพ่อิบรรเทาผู้ลกระทบ
จัากการขาดืสภาพคล่อิงดื้วยการพักชำาระหนี� และปีรับปีรุง
โครงสร้างหนี�โดืยเร่งดื่วน พร้อิมทั�งกำาหนดืแนวปีฏิบัติที�เกี�ยวข้อิง
เปี็นการชั�วคราวเพ่อิรอิงรับการปีฏิบัติตามมาตรการเหล่านี� เช่น 
การจััดืชั�น การกันเงินสำารอิง ธนาคารแห่งปีระเทศไทยไดื้หารือิ
ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช่ปีถัมภ์เพ่อิปีระเมินผู้ลก
ระทบขอิงกิจัการที�ปีระกอิบธุรกิจัในการให้สินเช่อิจัากการดืำาเนิน
มาตรการให้ความช่วยเหลือิล่กหนี�ในขณะที�ยังต้อิงปีฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เร่อิง เคร่อิงมือิ
ทางการเงิน (TFRS 9) และได้ืเหน็ชอิบร่วมกนัในการอิอิกแนวปีฏิบตัิ
ทางการบญัชเีร่อิงมาตรการผู่้อินปีรนชั�วคราวสำาหรับกจิัการที�ให้ความ
ช่วยเหลือิล่กหนี�ที�ได้ืรับผู้ลกระทบจัากสถานการณ์ที�ส่งผู้ลกระทบ
ต่อิเศรษฐกิจัไทย ซึ�งปีระกาศในพระราชกิจัจัานุเบกษา ลงวันที� 
22 เมษายน 2563 ซึ�งสรุปีไดื้ดืังนี�

รายงานประจ�าปี 2563
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 1. การจััดืชั�นล่กหนี� : ให้คงจััดืชั�นเดืิมต่อิไปีไดื้ ใน
กรณีที�มีการพักชำาระหนี� ชะลอิการชำาระหนี�ให้แก่ล่กหนี� หรือิ
กรณปีีรับปีรุงโครงสร้างหนี�ให้กับลก่หนี� Non-NPL ให้ปีรับเป็ีน 
Stage 1 ไดื้ทันที หรือิกรณีปีรับปีรุงโครงสร้างหนี�ให้กับลก่หนี� 
NPL ให้ปีรับเปี็น Stage 1 หากล่กหนี�สามารถผู้่อินชำาระหนี�
ตามสัญญาปีรับปีรุงโครงสร้างหนี�ไดื้ติดืต่อิกัน 3 เดืือิน หรือิ 
3 งวดื นอิกจัากนี� กรณีให้สินเชื�อิปีระเภทเงินทุนหมุนเวียน
เพิ�มเติมแก่ล่กหนี� ให้จััดืชั�นเปี็นรายบัญชีไดื้
 2. การกันเงินสำารอิง : ไม่ต้อิงกันเงินสำารอิงสำาหรับ
วงเงินที�ยังไม่ไดื้เบิกใช้
 3. แนวทางบัญชีอิื�นๆ : สามารถปีรับอิัตราดือิกเบี�ย
ที�แท้จัริงใหม่ในการรับร้่รายไดื้ดือิกเบี�ยเมื�อิมีการเปีลี�ยนแปีลง 
กระแสเงินสดืที�จัะไดื้รับจัากสินเชื�อินั�น
 4. การวัดืม่ลค่าขอิงผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่า
จัะเกิดืขึ�น : สามารรถใช้ข้อิม่ลที�มีการคาดืการณ์ในอินาคต 
(Forward-looking information) ให้มีนำ�าหนักน้อิยเนื�อิงจัาก
ยังมีความผู้ันผู้วนส่งและมีความไม่แน่นอินในระยะสั�น และ
สามารถใช้ข้อิม่ลที�สะท้อินความสามารถในการชำาระหนี�ขอิง
ล่กหนี�จัากปีระสบการณ์ในอิดืีต (เช่นอิัตราการผู้ิดืนัดืชำาระหนี�
ในอิดืีต อิัตราความเสียหายในอิดืีต) หรือิข้อิม่ลผู้ลขาดืทุน
ด้ืานเครดืติในอิดืตี (Historical credit loss) ปีระกอิบกับดืลุยพิจันจิั 
ขอิงผู้่้บริหาร (Management overlay) ไดื้
 5. การเปิีดืเผู้ยข้อิมล่ : ให้เปิีดืเผู้ยข้อิมล่ในหมายเหตุ
ปีระกอิบงบการเงินเกี�ยวกับการใช้มาตรการผู้่อินปีรนดืังกล่าว 
รวมทั�งข้อิเทจ็ัจัริงขอิงการปีฏบิตัติามหนงัสอืิเวียนขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย
 ระยะเวลาผู่้อินปีรน : ระหว่างวันที� 1 มกราคม 2563 
ถึงวันที� 31 ธนัวาคม 2564 หรือิจันกว่าธนาคารแห่งปีระเทศไทย
จัะมีการเปีลี�ยนแปีลงและให้ถือิปีฏิบัติตามการเปีลี�ยนแปีลง
ดืังกล่าว

 7. ควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลงสภาพิภม่อิากาศึ
 สภาพภ่มิอิากาศแปีรปีรวนเปี็นสถานการณ์ที�เกิดืขึ�น
ทั�วโลก และส่งผู้ลกระทบทางลบต่อิทั�งเศรษฐกิจั สังคม และ
สิ�งแวดืล้อิมโดืยตรง โดืยผู้ลกระทบนั�นทวีความรุนแรงขึ�นเรื�อิยๆ 
ในปีระเทศไทย สภาพภม่อิิากาศเป็ีนปัีจัจัยัหลกัที�ส่งผู้ลกระทบต่อิ
ผู้ลผู้ลติทางการเกษตร ซึ�งถือิเป็ีนแหล่งรายได้ืหลกัที�ขับเคลื�อิน
เศรษฐกิจัขอิงปีระเทศจัากการปีระเมนิการเปีลี�ยนแปีลงสภาพ
ภ่มิอิากาศในปีระเทศไทยพบว่าอิุณหภ่มิเฉลี�ยมีแนวโน้มส่งขึ�น 
1.5-2.0 อิงศาเซลเซียส ภายใน 40 ปีี ข้างหน้า จัึงเปี็นสิ�งที�
ท้าทายสำาหรับภาคการเกษตรเปี็นอิย่างยิ�ง และบริษัทฯ ซึ�งมี

กลุ ่มล่กค้าปีระกอิบอิาชีพที�เกี�ยวกับภาคเกษตรกรรมเปี็น
ส่วนใหญ่การเปีลี�ยนแปีลงสภาพภ่มิอิากาศจัึงอิาจัส่งผู้ลทำาให้
รายไดื้ขอิงเกษตรกรลดืลง อิันจัะทำาให้ความต้อิงการสินเชื�อิ
เพิ�มขึ�น หากแต่คุณภาพหนี�ลดืลง

 กระบัวันการบัริหารควัามเส่�ยุงจำากการเปล่�ยุนแปลง 
สภาพิภ่มิอากาศึ
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี�ยงเปี็นอิย่างดืี จัึงไดื้
ดืำาเนินนโยบายเกี�ยวกับสิ�งแวดืล้อิมมาตั�งแต่ปีี 2561 โดืยมี
เปี้าหมายเพื�อิลดืก๊าซเรือินกระจักที�เกิดืขึ�นจัากการดืำาเนิน
ธุรกิจัทั�งทางตรงและทางอิ้อิม อิาทิ การสร้างอิาคารสำานักงาน
ใหญ่แห่งใหม่ซึ�งเปี็นอิาคารสีเขียว (LEED Certified) 
 บริษัทฯ ไดื้ขยายสาขาไปียังพื�นที�หลากหลายเพื�อิให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มล่กค้าที�หลากหลายยิ�งขึ�น เช่น การขยาย
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครเพื�อิสร้างสมดืุลขอิงฐานล่กค้า
ไปียังกลุ่มล่กค้าที�มิไดื้เกี�ยวข้อิงกับภาคการเกษตรโดืยตรง 
หรือิมไิด้ืมคีวามเสี�ยงด้ืานจัากการเปีลี�ยนแปีลงสภาพภม่อิิากาศ
มากเท่ากลุ่มเกษตรกร

 8. ควัามเส่�ยุงขัองผ้่ถืือหุ้น

 8.1 ควัามเส่�ยุงจำากการพึิ�งพิงิกลุม่ผ้่ถืือหุ้นเดิำมและม่
ผ่ถื้ือหุ้นรายุใหญ่ถืือหุ้นมากกว่ัาร้อยุละ 50 ขัองทุนจำดำทะเบ่ัยุน
 เน่อิงจัากบริษัทฯ มีผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ คือิตระก่ล 
เพช็รอิำาไพ ซึ�งถอืิหุน้ในบรษิทัฯ จัำานวน 1,430,056,400 หุน้ หรือิ 
คดิืเป็ีนร้อิยละ 67.45 ขอิงทนุชำาระแล้วขอิงบริษทัฯ ทำาให้สามารถ 
ที�จัะควบคุมการลงมติผู้่ ้ถือิหุ ้นเกือิบทั�งหมดืในเรื�อิงสำาคัญ
ต่างๆ ไดื้ เช่น การแต่งตั�งกรรมการ หรือิการขอิมติในเรื�อิง
อิื�นที�ต้อิงใช้เสียงส่วนใหญ่ขอิงที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้ ดืงันั�น ผู้่ถื้อิหุ้น
รายอิื�นๆ อิาจัไม่สามารถถ่วงดืุลกับผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ไดื้ (ข้อิม่ล
รายชื�อิผู้่ถื้อิหุ้นจัาก บริษัท ศน่ย์รับฝ่ากหลกัทรัพย์ (ปีระเทศไทย) 
จัำากัดื ณ วันที� 30 ธันวาคม 2563) อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดื้
แต่งตั�งกรรมการที�เปี็น กรรมการอิิสระจัำานวน 5 ท่าน จัาก 
ทั�งหมดื 8 ท่าน ซึ�งมปีีระธานคณะกรรมการบริษทัฯ เป็ีนกรรมการ 
อิิสระ และคณะกรรมการตรวจัสอิบเป็ีนกรรมการอิิสระ ทั�งหมดื 
รวม 3 ท่าน เพื�อิพิจัารณาเพื�อิให้รายการที�อิาจัก่อิให้เกิดืความ 
ขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์เป็ีนไปีตามกฎหมายและข้อิกำาหนดืขอิง
ตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ และตลาดืหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั�งนี� เพื�อิให้
มั�นใจัว่ารายการดืงักล่าวสมเหตสุมผู้ล และเป็ีนปีระโยชน์สง่สดุื
ต่อิบริษัทฯ อิกีทั�ง ยงัทำาให้การบริหารขอิงบริษัทฯ มคีวามโปีร่งใส
และตรวจัสอิบไดื้
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บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) มีเปี้าหมายใน
การเป็ีน “ผู้่้ ให้บริการสนิเชื�อิรายย่อิยขนาดืเลก็ (ไมโครไฟแนนซ์) 
ที�รับผู้ดิืชอิบ” มุ่งเน้นการให้บริการแบบยึดืลก่ค้าเป็ีนศน่ย์กลาง 
(Customer Centric) ดื้วยผู้ลิตภัณฑ์สินเช่อิที�หลากหลาย
สอิดืคล้อิงกับความต้อิงการขอิงล่กค้า เพ่อิต้อิงการลดืความ
เหลื�อิมลำ�าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่สังคมระยะยาว 
อัินจัะนำามาซึ�งการพฒันาทางเศรษฐกิจัขอิงปีระเทศอิย่างยั�งยนื 
ซึ�งจัะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และอิุตสาหกรรมที�
เกี�ยวเน่อิงสามารถเติบโตต่อิไปีไดื้อิย่างมั�นคง โดืยเฉพาะในปีี
ที�ทั�วโลกเกิดืภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจัอิันสืบเนื�อิงมาจัากการ
แพร่ระบาดืขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ 
จัึงดืำาเนินกลยุทธ์เพื�อิความยั�งยืนในการบรรเทาผู้ลกระทบ
จัากวิกฤตดืังกล่าว พร้อิมกับมาตรการตอิบแทนส่่สังคมที�
ดืำาเนินการอิย่างเข้มข้นเพื�อิพยุงให้ผู้่ ้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย
สามารถฝ่่าฟันวิกฤตครั�งนี�ไปีดื้วยกัน
 ในปีี 2563 เพ่อิการเปี็นผู้่้ให้บริการสินเช่อิไมโคร
ไฟแนนซ์ที�รับผิู้ดืชอิบ (Responsible Lending) บริษัทฯ 
ดืำาเนินการภายใต้โครงการ “เมือิงไทยไม่ทิ�งกัน” โดืยได้ืร่วมมือิ
กับธนาคารแห่งปีระเทศไทย สมาคมการค้าผู้่้ปีระกอิบธุรกิจั
สินเชื�อิทะเบียนรถ และชมรมสินเชื�อิส่วนบุคคลในการช่วย
เหลอืิกลุ่มล่กค้าที�ไดื้รับผู้ลกระทบจัากสภาวะเศรษฐกิจัผู้ันผู้วน
อิันเกิดืจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดืขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ดื้วยการอิอิกมาตรการช่วยเหลือิล่กค้า
พกัชำาระหนี�เป็ีนระยะเวลา 3 เดือืิน งดืเว้นการเก็บค่าธรรมเนยีม
ติดืตามมาตรการลดืค่างวดืผู้่อินชำาระลงอิย่างน้อิยร้อิยละ 30 

ขอิงค่างวดืผู้่อินชำาระเดืิม มาตรการลดือิัตราดือิกเบี�ยสินเชื�อิ
ส่วนบุคคลที�ไม่มีหลักปีระกัน และสินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถ ซึ�ง
ส่งผู้ลให้ล่กค้ามากกว่า 300,000 ราย ไดื้รับการช่วยเหลือิจัาก
มาตรการเหล่านี� นอิกจัากนั�น บริษัทฯ ร่วมกับครอิบครัวเพ็ชรอิำาไพ 
ไดื้ร่วมกันจััดืสรรและแจักจั่ายถุงยังชีพ จัำานวน 200,000 ถุง
ไปียงัชุมชนต่างๆ ทั�วปีระเทศผู่้านกระทรวงมหาดืไทยเพื�อิช่วย
บรรเทาความเดืือิดืร้อินขอิงปีระชาชนชาวไทยในยามวิกฤต 
ในส่วนขอิงการด่ืแลพนักงาน บริษัทฯ ยืนหยัดืในนโยบาย
รักษาการจ้ัางงานและด่ืแลความปีลอิดืภยัขอิงพนักงานทั�งหมดื 
รวมทั�งสิ�น 10,328 คน ส่งผู้ลให้ไม่มพีนกังานโดืนเลกิจ้ัาง และ
ไม่มีพนักงานที�ไดื้รับการติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ มุ่งมั�นดืำาเนินธุรกิจับนวิถี
ดื้านการพัฒนาอิย่างยั�งยืนจันไดื้รับการยอิมรับในระดืับสากล 
บริษัทฯ ยังคงไดื้รับการคัดืเลือิกเปี็นสมาชิกดืัชนีความยั�งยืน 
MSCI ESG Index ติดืต่อิกันเปี็นปีีที� 2 ดื้วยคะแนนระดืับ A 
และในปีีเดืยีวกันนี� บริษัทฯ ได้ืรับการคดัืเลอืิกเป็ีนสมาชิกดืชันี
ความยั�งยนื FTSE4Good Index Series ในกลุม่ FTSE4Good 
Emerging Index จัาก FTSE Russell ในระดืับคะแนน 3.5 
จัาก 5 หรือิเท่ากับ 1.4 เท่าขอิงคะแนนเฉลี�ยอิุตสาหกรรม 
ส่วนในด้ืานการเปิีดืเผู้ยข้อิมล่ในมติสิิ�งแวดืล้อิม บริษัทฯ ได้ืรับ
การปีระเมินผู้ลการบริหารการเปีลี�ยนแปีลงสภาพภ่มิอิากาศ 
(Climate Change) อิย่ใ่นระดืบั D จัาก CDP สง่ขึ�นจัากปีีที�แล้ว 
และบริษัทฯ ยังคงไดื้รับการจััดือิันดืับอิย่่ในรายชื�อิดืัชนีหุ้น
ยั�งยืนหรือิ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
จัากตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยเปี็นปีีที� 2 ติดืต่อิกัน 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเรื่องผลการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
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การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน
ปีรัชญาหลักในการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ คือิ การเปี็นผู้่้ ให้
บริการสินเชื�อิรายย่อิยขนาดืเล็ก (ไมโครไฟแนนซ์) ที�ช่วยให้
ปีระชาชนที�มีข้อิจัำากัดืในการเข้าถึงสินเชื�อิจัากสถาบันการเงิน 
รวมถึงปีระชาชนที�ยงัต้อิงพึ�งพาแหล่งสนิเชื�อินอิกระบบมโีอิกาส
และสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื�อิไดื้ง่ายและสะดืวกขึ�นดื้วย
ต้นทนุทางการเงินที�เหมาะสมเป็ีนธรรมและโปีร่งใส หลักปีรัชญา
ดืังกล่าว จัึงไดื้กลายมาเปี็นแนวทางในการดืำาเนินธุรกิจับน
บรรทัดืฐานขอิงหลกัธรรมาภิบาล การบริหารจัดัืการความเสี�ยงที�
เหมาะสม รวมถึงยุทธศาสตร์เพ่อิการพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิง 
บรษัิทฯ เพ่อิเป็ีน “ผู้่ใ้ห้บริการสนิเช่อิไมโครไฟแนนซ์ที�รับผิู้ดืชอิบ” 
อิันหมายถึงการสร้างผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�
สามารถตอิบสนอิงต่อิการพฒันาการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(Financial Inclusion) ขอิงปีระเทศดื้วยความรับผู้ิดืชอิบต่อิ 
ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายซึ�งสอิดืคล้อิงกับนโยบายขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย
 ปัีจัจับุนั บริษัทฯ มุง่เน้นการเตบิโตด้ืวยการขยายฐาน
ล่กค้าผู้่านการขยายสาขาให้ครอิบคลุมทั�วทุกพื�นที�ในปีระเทศ 
ทั�งนี�บริษัทฯ เช่อิมั�นว่าการกระจัายการบริการเพ่อิให้ปีระชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งสนิเชื�อิได้ืจัะเป็ีนการช่วยลดืความเหลื�อิมลำ�า
ด้ืานการเงินในปีระเทศ ซึ�งเป็ีนรากฐานสำาคัญขอิงระบบเศรษฐกิจั
ขอิงปีระเทศ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสาขา
จัำานวน 4,884 สาขา กระจัายอิย่่ใน 74 จัังหวัดืทั�วปีระเทศ
 ทั�งนี� กลุ่มล่กค้าหลักขอิงบริษัทฯ คือิล่กค้ารายย่อิย
ทั�งที�มีรายไดื้ปีระจัำาและไม่ปีระจัำา ทั�งยังเปี็นผู้่้มีส่วนไดื้เสียที�
สำาคัญยิ�ง บริษัทฯ จัึงให้ความสำาคัญในการสร้างความสัมพันธ์
ที�ดืีอิย่างยั�งยืนกับล่กค้า โดืยยึดืหลักปีฏิบัติในการให้บริการที�
เปี็นเลิศแก่ล่กค้า (Service Excellence Policy) ดืังสโลแกน
ขอิงบริษัทฯ “บริการใกล้ชิดื ดืุจัญาติมิตรที�ร้่ใจั” นอิกจัากนั�น 
บรษิทัฯ ยงัมุง่มั�นพฒันาและยกระดืบัการให้บริการอิย่างเป็ีนธรรม 
 (Market Conduct) แก่ล่กค้าขอิงทั�งอิตุสาหกรรมให้เกิดืความ

เปี็นธรรมและโปีร่งใสอิย่างแท้จัริง ดื้วยเหตุนี� บริษัทฯ จัึงไดื้
รับความไว้วางใจัจัากล่กค้ามาใช้บริการสินเช่อิขอิงบริษัทฯ 
และเติบโตขึ�นอิย่างต่อิเนื�อิง ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ มีล่กค้าจัำานวน
กว่า 2 ล้านราย จัากหลากหลายกลุ่มอิาชีพ

 3.1 นโยุบัายุและเป้าหมายุการจัำดำการดำ้าน 

ควัามยุั�งยุืน
 ดื้วยความมุ่งมั�นขอิงบริษัทฯ ในการเปี็นผู้่้ ให้บริการ
สินเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�ช่วยเหลือิปีระชาชนฐานรากที�ไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื�อิจัากสถาบันการเงินให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งสินเชื�อิไดื้ดื้วยต้นทุนทางการเงินที�เหมาะสมและ
เปี็นธรรม มุ่งเน้นการเข้าถึงดื้วยกลยุทธ์การขยายสาขาไปียัง
ทั�วภ่มิภาคขอิงปีระเทศไทย ส่งผู้ลให้พอิร์ตสินเช่อิขอิงบริษัทฯ
เติบโตกว่าร้อิยละ 948 นับจัากวันที�จัดืทะเบียนเข้าตลาดื 
หลักทรัพย์เม่อิปีี 2557 จัำานวนล่กค้าเพิ�มขึ�นจัาก 0.68 ล้าน
สัญญา เปี็น 3.19 ล้านสัญญา และมีจัำานวนพนักงานเพิ�มขึ�น
จัาก 1,703 คน เปี็น 10,328 คน 
 ทั�งนี�บริษัทฯ ตระหนกัดืว่ีาผู้ลกระทบจัากการดืำาเนนิงาน
ที�มีต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียนั�นไดื้เพิ�มขึ�นอิย่างมีนัยสำาคัญ ปีัจัจัุบันจัึง
มุ่งเน้นการดืำาเนินธุรกิจัตามแนวทางการพัฒนาอิย่างยั�งยืน 
ครอิบคลมุมติเิศรษฐกิจั มติสิงัคม และมติสิิ�งแวดืล้อิม เพื�อิเป็ีน 
“ผู้่้ ให้บริการสนิเชื�อิไมโครไฟแนนซ์ที�ยดึืมั�นในความรับผู้ดิืชอิบ” 
ด้ืวยการปีฏบิตัภิายใต้หลกัการกำากับดืแ่ลกิจัการที�ดื ีและคำานงึถึง
ผู้ลกระทบต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย
 
 3.2 ห่วังโซ่คุณค่าขัองบัริษัทฯ
 ห่วงโซ่คุณค่าขอิงบริษัทฯ สะท้อินวัฏจัักรการปีล่อิย
สินเช่อิเปี็นร่ปีแบบหมุนเวียน หรือิ Circular Value Chain 
ซึ�งปีระกอิบไปีดื้วย

63



 3.2.1 Loan Origination กระบวนการปีล่อิยสินเช่อิ 
อัินมีนโยบายด้ืานการพัฒนาอิย่างยั�งยืนเร่อิงการพิจัารณา 
สินเช่อิดื้วยวิธีการปีระเมินสินเช่อิแบบอิ้างอิิงตามสภาพ
ทรัพย์สิน (Asset-Based Assessment) แทนการใช้ข้อิม่ล
ทางดื้านรายไดื้ หรือิเครดืิตบ่โร (Credit Bureau) ขอิงล่กค้า
เพื�อิเพิ�มโอิกาสการเข้าถึงแหล่งสินเชื�อิขอิงปีระชาชนทั�วไปี
ที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา และนโยบายการบริหารจัดัืการความเสี�ยง
ด้ืานเครดืติ อิาท ิ การกำาหนดืตวัชี�วัดืความสำาเร็จัขอิงผู้ลงาน 
(KPIs) ขอิงพนกังานให้เหมาะสมกับความเสี�ยงดืา้นเครดืิต
 3.2.2 Customer Management กระบวนการ
บริหารจัดัืการลก่ค้า อินัมนีโยบายด้ืานการพัฒนาปีระสบการณ์
ขอิงล่กค้า ดื้วยการให้บริการที�เปี็นเลิศ อิาทิ การพัฒนาระบบ
การบริหารความสัมพันธ์ล่กค้า (Customer Relationship 
Management) เพื�อิตอิบสนอิงต่อิการใช้งาน และพฤติกรรม
ที�เปีลี�ยนแปีลงขอิงล่กค้าต่อิเทคโนโลยี และความพึงพอิใจั
ต่อิผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิ นโยบายดื้านการรักษาข้อิม่ลส่วนตัว
ขอิงล่กค้า และ นโยบายการให้ความร้่ดื้านการเงินแก่ล่กค้า
และปีระชาชน

 3.2.3 Collection กระบวนการติดืตามหนี�เปี็น 
กระบวนการที�เปี็นหัวใจัขอิงการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และ
มีความเกี�ยวข้อิงกับ นโยบายดื้านการพัฒนาจัริยธรรมขอิง
อิุตสาหกรรม โดืยเฉพาะอิย่างยิ�งในกระบวนการติดืตามหนี�
 3.2.4 Customer Retention / Attraction เปี็น 
กระบวนการรักษาฐานล่กค้าเดืิม และดืึงดื่ดืล่กค้ารายใหม่ซึ�ง
ปีัจัจัุบัน บริษัทฯ ใช้นโยบายการขยายการเข้าถึงขอิงล่กค้า
ดื้วยการเปีิดืสาขา ซึ�งอิาจัมีการปีรับร่ปีแบบในอินาคตหาก
บริบทสภาพแวดืล้อิมมีการเปีลี�ยนแปีลง
 ทั�งนี�การจััดืการห่วงโซ่คุณค่าขอิงบริษัทฯ ยึดืมั�น 
ต่อิแนวทางการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี ซึ�งปีระกอิบดื้วยการมี
บรรษัทภิบาล และการบริหารจััดืการความเสี�ยงที�เพียงพอิ 
เหมาะสม  และมปีีระสทิธิภาพการจัดัืการให้มกีารดืแ่ลพนกังาน
อิย่างทั�วถึง และการมีระบบสารสนเทศที�มั�นคงปีลอิดืภัย 
อิันส ่งผู้ลให้บริษัทฯสามารถส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื�อิขอิง
ปีระชาชนไดื้อิย่างยั�งยืน

ธรรมภิบาล และการบริหารความเสี่ยง

ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขา

คู่แข่ง คู่แข่ง

หน่วยงาน
กำกับ

ลูกค้า

พนักงาน

ชุมชนและ
สังคม

พนักงาน

คู่ค้า

นักลงทุน/
เจ้าหนี้

ลูกค้า

พนักงาน หน่วยงาน
กำกับ

พนักงาน

ลูกค้า

การจัด
การคว

ามเสี่ย
ง

ด้านเคร
ดิต

การขยายสาขา

ยก
ระด

ับม
าตร

ฐาน
ทาง

จริย
ธรร

ม

ของ
อุต

สาห
กรม

ม

กา
รป

ระเ
มิน

สิน
เชื่อ

แบ
บ

อ้า
งอ

ิงต
าม

สภ
าพ

ทรั
พย

์สิน

การเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ และความพึงพอใจ การให้บริการ
ท่ีเป็นเลิศ

การพ
ิจารณ

าและ

อนุม
ัติสิน

เชื่อ

02

การบริหาร

จัดการลูกค้า

การ
ติดต

ามห
น้ี

การรักษาฐานลูกค้าเดิม

และการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 03

MTC’s
Value Chain

04
การเข้าถึง
บริการทาง
การเงิน

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

01
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 3.3 การกำาหนดำประเดำ็นดำ้านควัามยัุ�งยืุน และเป้าหมายุท่�เช่่อมโยุงกับัเป้าหมายุดำ้านการพัิฒินาอยุ่างยัุ�งยืุน 
(Sustainable Development Goals)
 ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ร่วมกับคณะผู้่บ้ริหารร่วมกันปีระเมนิ ทบทวนเป้ีาหมายเพ่อิการพัฒนาอิย่างยั�งยนื
ขอิงบริษัทฯ ซึ�งสอิดืคล้อิงกับเปี้าหมายการพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิงอิงค์การสหปีระชาชาติ (UN’s Sustainable Development  
Goals-SDGs) และนำามาวิเคราะห์เพ่อิจััดืลำาดืับปีระเด็ืนสำาคัญเพ่อิหาแนวทาง หรือิกลยุทธ์ในการดืำาเนินงานเพ่อิตอิบสนอิงต่อิ
เปี้าหมายดื้านความยั�งยืนขอิงบริษัทฯ ไดื้อิย่างเหมาะสม

 เปี้าหมายขอิงการดืำาเนินธุรกิจัหลักขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วยเปี้าหมายดืังต่อิไปีนี�

การเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)
มิติ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองประเด็น

เปี้าหมายที� 1 : 
ขจััดืความยากจัน

เปี้าหมายที� 10 : 
ลดืความเหลื�อิมลำ�า

ล่กค้าและ
หน่วยงานกำากับ

การลดืความ
เหลื�อิมลำ�าในการ
เข้าถึงแหล่งสินเชื�อิ
ขอิงปีระชากรที�มี
รายไดื้ปีระจัำาและ
เปี็นแรงงานใน
ระบบซึ�งมีสัดืส่วน
เพยีงแค่ร้อิยละ 22 
ขอิงปีระชากร
ปีระเทศ*

อ้างอิง:	ส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ,	
จ�านวนผู้มีงานท�าที่อยู่
ในแรงงานในระบบ
เละนอกระบบ	
พ.ศ.	2554-2563

1. การใช้วิธีการปีระเมิน
สนิเชื�อิแบบอ้ิางอิงิตามสภาพ
ทรัพย์สนิ (Asset-Based 
Assessment
Approach) แทนการ
พิจัารณาข้อิม่ลหลักฐาน
ดื้านการเงิน
2. การเพิ�มโอิกาสการเข้าถึง
แหล่งสินเชื�อิขอิงล่กค้าดื้วย
การขยายสาขา
3. การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์
สินเชื�อิที�เหมาะสมกับ
กลุ่มปีระชากรที�ไม่มีรายไดื้
ปีระจัำา เพื�อิให้สอิดืคล้อิง
กับการควบคุมความเสี�ยง 
4. การเคารพต่อิข้อิม่ลส่วน
บุคคลขอิงล่กค้า สิทธิ และ
ความพึงพอิใจั
5. การยกระดืับมาตรฐาน
ทางจัริยธรรมขอิง
อิุตสาหกรรม
6. การปีล่กฝ่ังการตระหนักร้่
และวินัยทางการเงินให้แก่
ล่กค้า
7. การมุ่งเน้นการให้บริการที�
เปี็นเลิศ และเสมอิภาค

มิติ่เศึรษฐกิจำ
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 3.4 รายุงานผลการดำำาเนินการด้ำานควัามยุั�งยุืน

 3.4.1 แนวัทางการเงินเพืิ�อควัามยุั�งยุืน (Sustainable Finance)
  การบรรเทาผู้ลกระทบจัากการแพร่ระบาดืขอิงโรคตดิืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายใต้โครงการ “เมอืิงไทยไม่ทิ�งกัน” 
ต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ อิย่างรอิบดื้าน ภายใต้ 3 มาตรการดืังต่อิไปีนี�
 มาต่รการด่ำแลล่กค้า
  พักชำาระเงินต้นและดือิกเบี�ย เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน
  ลดืค่างวดืจัากเดืิมไม่น้อิยกว่าร้อิยละ 30
  ลดือิัตราดือิกเบี�ยสำาหรับล่กหนี�สินเชื�อิส่วนบุคคลที�ไม่มีหลักปีระกัน เหลือิร้อิยละ 22 ให้ล่กค้าทุกรายที�มาชำาระเงิน
เปี็นการทั�วไปีโดืยไม่ต้อิงลงทะเบียน เปี็นระยะเวลา 3 เดืือิน

การเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายด้านการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)
มิติ ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการตอบสนองประเด็น

เปี้าหมายที� 8 :
การจั้างงานที�มีคุณค่า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจั

เปี้าหมายที� 13 : 
การรับมือิการเปีลี�ยนแปีลง
สภาพภ่มิอิากาศ

พนักงาน

ชุมชนและสังคม

การกระจัายการ
จั้างงานไปีส่่ทุก
ภ่มิภาคขอิง
ปีระเทศ และพัฒนา
ศักยภาพขอิง
บุคลากรให้สามารถ
ปีรับตัวเท่าทันต่อิ
การเปีลี�ยนแปีลง
ที�จัะเกิดืขึ�นในอินาคต

การบริหารจััดืการ
สิ�งแวดืล้อิมใน
กระบวนการ
ดืำาเนินธุรกิจั

1. นโยบายด้ืานสทิธมินษุยชน
2. นโยบายดื้านการพัฒนา
บุคลากร
3. นโยบายดื้านการ
ปีระเมินผู้ล และจั่ายผู้ล
ตอิบแทน
4. นโยบายดื้านการ
สืบทอิดืตำาแหน่ง

1. นโยบายด้ืานสิ�งแวดืล้อิม
2. การบริหารและจัดัืการใช้
ทรัพยากรอิย่างมปีีระสทิธิภาพ

มิติ่สังคม

มิติ่สิ�งแวัดำล้อม

มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน จ�านวนสัญญา
(ล้านสัญญา)

ยอดสินเชื่อคงค้าง
(ล้านบาท)

ยอดสินเชื่อคงค้าง
(ล้านบาท)

พักชำาระหนี� 0.14 3,817 6.0

ลดืค่างวดื 0.08 1,662 2.6

รวัม 0.22 5,479 8.60
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 มาต่รการใส่ใจำพินักงาน
  บริษัทฯ มีนโยบายการรักษาการจั้างงาน และ
ดื่แลความปีลอิดืภัยขอิงพนักงานกว่า 10,328 คนทั�วปีระเทศ 
(ข้อิม่ล ณ เดืือินธันวาคม 2563) พร้อิมทั�งจััดืหาอิุปีกรณ์เพื�อิ
ปี้อิงกันพนักงานจัากโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้
อิย่างเพยีงพอิ รวมถึงการตดิืตั�งฉากกั�นบนโต๊ะให้บริการลก่ค้า
  สำาหรับสาขาทั�วปีระเทศ บริษัทฯ จัดัืให้มกีารจัดัืการ
ภายในสาขาตามแนวทางปีฏิบัติขอิงกระทรวงสาธารณสุข
อิย่างเคร่งครัดื ซึ�งส่งผู้ลให้อิตัราพนกังานตดิืเชื�อิไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) เปี็นศ่นย์

 มาต่รการช่่วัยุเหลือชุ่มช่นและสังคม
  บริษัทฯ ร่วมเป็ีนส่วนหนึ�งขอิงการจัดัืสรรถุงยงัชีพ
จัำานวน 200,000 ชุดื รวมม่ลค่า 60 ล้านบาท โดืยไดื้กระจัาย
ผู้่านกระทรวงมหาดืไทยไปียังชุมชนใน 74 จัังหวัดืทั�วปีระเทศ
  แม้ว่าบริษัทฯ จัะมไิด้ืเข้าร่วมโครงการรับนกัศึกษา
จับใหม่ ซึ�งรัฐบาลจัะช่วยจ่ัายเงินค่าจ้ัางร้อิยละ 50 เนื�อิงจัาก 
บริษัทฯ ไดื้วางแผู้นการรับพนักงานที�เปี็นนักศึกษาจับใหม่ในปีี 
2564 จัำานวน 800-1,000 คน กระจัายทั�วปีระเทศ เพื�อิรอิงรับ
แผู้นการขยายสาขาในปีีถัดืๆ ไปีอิย่่แล้วนั�น บริษัทฯ เชื�อิมั�นว่า 
ผู้ลการดืำาเนินงานที�ผู้่านมา ทำาให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอิ
ในการรับผู้ดิืชอิบค่าใช้จ่ัายที�เกี�ยวกับพนกังานเอิง เพื�อิให้รัฐบาล
สามารถนำางบปีระมาณดืังกล่าวไปีเกื�อิหนุน บริษัทฯ เอิกชน
ทั�งรายใหญ่ และรายเล็กอิื�นๆ ไดื้ ใช้ปีระโยชน์เพื�อิก่อิให้เกิดื
ปีระสิทธิภาพในการใช้งบปีระมาณอิย่างส่งสุดื
  บริษัทฯ ส่งเสริมการกระตุ้นการท่อิงเที�ยวไทย
ตามแนวทางขอิงรัฐบาล โดืยจัดัืให้พนักงานขอิงบรษิทัฯ จัำานวน 
189 ท่าน ปีระชุมนอิกสถานที�(Outing Activity) ณ จัังหวัดื
ภเ่ก็ต ระหว่างเดือืินกันยายน-ตุลาคม 2563 ภายใต้งบปีระมาณ 
5.9 ล้านบาท ทั�งนี� บริษัทฯ คาดืหวังว่างบปีระมาณจัำานวน

ดืังกล่าว จัะเปี็นส่วนช่วยให้เกิดืการกระตุ้นเศรษฐกิจัท้อิงถิ�น 
(Economic Circulation) ในพื�นที�อิุตสาหกรรมท่อิงเที�ยวที�
ต้อิงพึ�งพานกัท่อิงเที�ยวต่างชาตเิป็ีนหลกั ได้ืรับการบรรเทาจัาก
ผู้ลกระทบที�เกิดืจัากการระบาดืขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)
 นอิกจัากนี� คุณช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ ปีระธานกรรมการ
บริหาร และคุณดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการผู้่้จััดืการ ไดื้
มอิบเงินบริจัาคส่วนตัวเพื�อิสนับสนุนงานดื้านสาธารณสุขเปี็น
จัำานวน 110 ล้านบาท ผู้่านกระทรวงสาธารณสุข
   นโยบายการปีล่อิยสนิเชื�อิเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพ
สำาหรับล่กค้ารายย่อิย
 บริษัทฯ มีวัตถุปีระสงค์การปีล่อิยสินเช่อิรายย่อิย
เพ่อิการปีระกอิบอิาชีพ หรือิ Nano Finance เพ่อิยกระดืับ
การเข้าถึงสินเชื�อิขอิงล่กค้ารายย่อิยที�ต้อิงการเงินทุนหรือิเงิน
หมุนเวียนเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพ ซึ�งล่กค้ารายย่อิยส่วนมาก
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสนิเชื�อิจัากสถาบนัการเงินได้ื เนื�อิงจัาก
มิไดื้เปี็นนิติบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์คำ�าปีระกันและไม่มีหลักฐาน
ยืนยันรายไดื้ หรือิเปี็นแรงงานในภาคนอิกระบบ (Informal 
Workers) กล่าวคือิไม่มีนายจั้างตามกฎหมายแรงงาน 
 อิย่างไรก็ตาม เราเชื�อิว่าการสนบัสนุนให้ลก่ค้าสามารถ
ปีระกอิบอิาชีพเปี็นการสร้างความยั�งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจั
ฐานรากขอิงปีระเทศ ขอิงชุมชน ขอิงล่กค้าเอิง และรวมถึง
ความยั�งยืนทางดื้านการเงินขอิงบริษัทฯ
 ในปีี 2563 บริษัทฯ มีสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการ
ปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับคงค้างจัำานวน 7,417.51 ล้าน
บาท คิดืเปี็นร้อิยละ 10.45 ขอิงยอิดืสินเชื�อิคงค้างทั�งหมดื ณ 
สิ�นปีี 2563 หรือิสัดืส่วนเพิ�มขึ�นร้อิยละ 26.76 เม่อิเทียบกับปีี 
2562 (ปีี 2562 บริษัทฯ มียอิดืสินเช่อิรายย่อิยเพ่อิการ
ปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับคงค้าง 5,851.70 ล้านบาท 
คิดืเปี็นร้อิย 9.70 ขอิงยอิดืสินเชื�อิคงค้างทั�งหมดื)
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 3.5 สรุปผลการดำำาเนินงานมิติ่เศึรษฐกิจำ

สรุปผลการด�าเนินงานมิติเศรษฐกิจ

สินเชื�อิคงค้าง 70,968 ล้านบาท

จัำานวนสัญญาสินเชื�อิ 3.19 ล้านสัญญา

รวมรายไดื้ 14,733 ล้านบาท
กำาไรสุทธิ 5,214 ล้านบาท

อิัตราผู้ลตอิบแทนต่อิส่วนขอิงผู้่้ถือิหุ้น ร้อิยละ 28.45

อิัตราผู้ลตอิบแทนจัากสินทรัพย์ ร้อิยละ 7.50

อิัตราส่วนหนี�เสีย ร้อิยละ 1.06

จัำานวนสาขา 4,884 สาขา

จัำานวนล่กค้า (สุทธิ) 2 ล้านราย

สัดืส่วนล่กค้าที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา ร้อิยละ 77.64

สัดืส่วนสินเชื�อิมีหลักปีระกัน ร้อิยละ 79.68

ม่ลค่าตลาดื มีขนาดืใหญ่เปี็นอิันดืับที� 2 ในปีระเทศ และในภ่มิภาคอิาเซียนและ
เปี็นอิันดืับที� 16 ขอิงโลกในกลุ่ม Diversified Financials ซึ�งเปี็น 
การจััดือิันดืับตามเกณฑ์ Global Industry Classification 
Standard (GICs) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

การต่อิต้านคอิร์รัปีชั�น CAC ไดื้รับการรับรอิง

CGR ไดื้รับผู้ลปีระเมินการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีอิย่่ในระดืับ 5 ดืาว (ดืีเยี�ยม) 
เป็ีนปีีที� 3 ตดิืต่อิกัน โดืยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

THSI Index ไดื้รับการจััดือิันดืับอิย่่ในรายชื�อิดืัชนีหุ้นยั�งยืน หรือิ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) จัากตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย

MSCI ESG Index ไดื้รับการปีระเมินผู้ลการดืำาเนินงาน ดื้านสิ�งแวดืล้อิม สังคม และ
การกำากับดื่แลกิจัการ หรือิ ESG ในระดืับ A ในกลุ่มธุรกิจัสินเชื�อิ
เพื�อิผู้่้บริโภค (Consumer Finance) จัาก MSCI

FTSE4Good Index ไดื้รับการคัดืเลือิกเปี็นสมาชิกในดืัชนี ความยั�งยืน FTSE4Good 
Index Series ในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index จัาก FTSE 
Russell ในระดืับคะแนน 3.5 จัาก 5 หรือิเท่ากับ 1.4 เท่า
ขอิงคะแนนเฉลี�ยอิุตสาหกรรม

FTSE Thailand USD Net Tax Index ไดื้รับการคัดืเลือิกเปี็นสมาชิกในดืัชนี FTSE Thailand USD 
Net Tax Index จัาก FTSE Russell

CDP ไดื้รับการปีระเมินผู้ลการบริหารการเปีลี�ยนแปีลงสภาพภ่มิอิากาศ 
(Climate Change) อิย่่ในระดืับ D จัาก CDP

รายงานประจ�าปี 2563
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 เพ่อิบรรลุเปี้าหมายเพ่อิการบรรเทาความยากจันและลดืความเหล่อิมลำ�าดื้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดืยเฉพาะขอิง
กลุ่มปีระชากรฐานรากที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำาดื้วยการพัฒนา “การเข้าถึงบริการทางการเงิน” โดืยบริษัทฯ ไดื้ดืำาเนินกลยุทธ์และมี
ผู้ลการดืำาเนินงานดืังต่อิไปีนี�นโยบายการเข้าถึงทางการเงิน A2G

 3.5.1 การพิิจำารณาอนุมัติ่สินเชื่�อด้ำวัยุการคำานึงถืึงผลกระทบัด้ำานสังคม ด้ำวัยุการใช้่วัิธ่การประเมินสินเชื่�อแบับั
อ้างอิงต่ามสภาพิทรัพิยุ์สิน (Asset-Based Assessment Approach)
 การปีล่อิยสินเชื�อิแบบ conventional คือิการปีระเมินความเสี�ยงขอิงบุคคลดื้วยการใช้การวิเคราะห์ข้อิม่ลเปี็นหลัก 
ซึ�งข้อิม่ลบางปีระเภท อิาทิ หลักฐานรายไดื้ และข้อิม่ลเครดืิตบ่โร (Credit Bureau) ซึ�งเปี็นข้อิม่ลที�ปีระชากรส่วนใหญ่ขอิง
ปีระเทศไม่มี เนื�อิงจัากเปี็นกลุ่มปีระชากรที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา หรือิเปี็นแรงงานนอิกระบบ (Informal Workers) ดืังนั�น ขั�นตอินใน
การพิจัารณาและอินุมัติสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ จัึงมุ่งเน้นการปีระเมินสินเชื�อิแบบอิ้างอิิงตามสภาพทรัพย์สิน (สินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถ 
และสินเชื�อิจัำานำาโฉนดืที�ดืิน) แทนการปีระเมินความเสี�ยงจัากข้อิม่ลหลักฐานขอิงรายไดื้ หรือิข้อิม่ลเครดืิตบ่โร วิธีการปีระเมิน
ดืังกล่าวจัึงถือิเปี็นทางอิอิกสำาหรับปีระชากรกลุ่มดืังกล่าวให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่อิทางเลือิก และเปี็นการลดืความเหล่อิมลำ�า
ดื้านการเข้าถึงแหล่งเงินสินเช่อิในปีระเทศ
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 3.5.2 การเพิิ�มโอกาสการเขั้าถืึงแหล่งสินเชื่�อขัอง
ล่กค้าด้ำวัยุการขัยุายุสาขัา
 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเข้าถึงล่กค้าดื้วยกลยุทธ์
การขยายจัำานวนสาขาให้ครอิบคลุมทุกภ่มิภาคขอิงปีระเทศ 
ซึ�งดืำาเนินการตามแผู้นกลยุทธ์การดืำาเนินธุรกิจัระยะกลาง
ขอิงบริษัทฯ ครอิบคลุมตั�งแต่ปีี พ.ศ.2561-2563 ส่งผู้ลให้
ล่กค้าและปีระชาชน โดืยเฉพาะกลุ่มล่กค้าที�ไม่สามารถเข้าถึง
บริการขอิงธนาคารพาณิชย์ หรือิ Digital Banking สามารถ
เข้าถึงการให้บริการขอิงบริษัทฯ ไดื้ง่ายและสะดืวกยิ�งขึ�น 
 โดืยในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้เปีิดืสาขาใหม่จัำานวน 
777 สาขา เปี็นสาขาใหญ่จัำานวน 36 สาขา สาขาย่อิยจัำานวน 
314 สาขา และสาขาศ่นย์บริการจัำานวน 427 สาขา อิย่างไรก็ตาม 
อิัตราเฉลี�ยสินเชื�อิคงค้างต่อิสาขาเท่ากับ 14.45 ล้านบาท

 3.5.3 การออกแบับัผลติ่ภณัฑ์สินเชื่�อ เงื�อนไขัและ 
ขัั�นต่อนการปฏิบัติั่งานให้เหมาะสมเพืิ�อการควับัคุมควัามเส่�ยุง
การผิดำนัดำช่ำาระ
 บริษัทฯ พจิัารณาเลอืิกหลกัปีระกันสำาหรับผู้ลติภณัฑ์
สินเชื�อิซึ�งมีความเสี�ยงการผู้ิดืนัดืชำาระตำ�า กำาหนดือิัตราส่วน
การให้สินเชื�อิโดืยเทียบกับม่ลค่าหลักปีระกันที�เหมาะสม 
การกำาหนดืวงเงินสง่สุดืต่อิสญัญาและลก่ค้าในระดืบัตำ�า อิตัรา
ดือิกเบี�ยที�เหมาะสมต่อิความเสี�ยงดื้านเครดืิต ขั�นตอินการ
อินุมัติสินเชื�อิ ตลอิดืจันขั�นตอินการติดืตามหนี� ล้วนเปี็นปีัจัจััย
ที�ส่งผู้ลให้อิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิงพอิร์ตสินเชื�อิขอิง 
บริษัทฯ อิย่่ในระดืับตำ�ากว่าอิัตราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิง
อุิตสาหกรรม ซึ�งอิตัราหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายได้ืขอิงบริษัทฯ เปี็น
ดืัชนีชี�วัดืผู้ลการทำางานขอิงบุคลากรที�สำาคัญที�สุดื
 ในปีี 2562-2563 บริษัทฯ ไดื้ขยายผู้ลิตภัณฑ์
สนิเชื�อิใหม่ คอืิสนิเชื�อิเช่าซื�อิรถจักัรยานยนต์ใหม่ ซึ�งถ่กอิอิกแบบ

ส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2563
ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อนุมัติด้วยวิธีการประเมิน

มูลค่าหลักประกันของบริษัทฯ ในปี 2563

 สินเชื�อิจัำานำาทะเบียนรถ 50,984.60 ล้านบาท  
ร้อิยละ 72.21
 สินเชื�อิจัำานำาโฉนดืที�ดืิน 5,277.04 ล้านบาท 

ร้อิยละ 7.47
 สินเชื�อิมีหลักปีระกันคงค้างรวม 56,261.64 ล้านบาท 

ร้อิยละ 79.68
 สินเชื�อิไม่มีหลักปีระกันคงค้างรวม (บาท) 14,345.64   

ร้อิยละ 20.32 

 กลุ่มล่กค้าที�มีรายไดื้ปีระจัำา ร้อิยละ 22.36
 กลุ่มล่กค้าที�ไม่มีรายไดื้ปีระจัำา ร้อิยละ 77.64

ให้มีความแตกต่างจัากสินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ ใน
อุิตสาหกรรมทั�วไปี โดืยในระยะแรก บริษัทฯ กำาหนดืให้สามารถ
อินุมัติสินเชื�อิเช่าซื�อิรถจัักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มล่กค้าเดืิมที�มี
ปีระวัติการชำาระดืีขอิงบริษัทฯเท่านั�น และไดื้ขยายระยะเวลา
สัญญาสินเชื�อิส่งสุดืถึง 60 เดืือิน ซึ�งเปี็นระยะเวลาที�ยาวกว่า
ระยะเวลาสัญญาเฉลี�ยขอิงอิุตสาหกรรม ซึ�งอิย่่ที� 24 เดืือิน 
และอิัตราดือิกเบี�ยที�ร้อิยละ 24 ซึ�งตำ�ากว่าอิัตราดือิกเบี�ยเฉลี�ย
ขอิงอิุตสาหกรรมที�ร้อิยละ 30 จัึงทำาให้ยอิดืชำาระต่อิเดืือินขอิง
ล่กค้าตำ�า อิันส่งผู้ลให้อิัตราส่วนหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้ขอิง
สินเชื�อิเช่าซื�อิจัักรยานยนต์ขอิงบริษัทฯ ตำ�า เพียงร้อิยละ 0.1 
เปีรียบเทียบกับค่าเฉลี�ยอิัตราส่วนหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายไดื้
ขอิงอิุตสาหกรรมที�ปีระมาณร้อิยละ 10-12 ณ สิ�นสุดืปีี 2563 
บริษัทฯ มีสินเชื�อิเช่าซื�อิคงค้างรวมจัำานวน 359 ล้านบาท

 3.5.4 การเคารพิต่่อขั้อม่ลส่วันบุัคคล สิทธิ เละ
ควัามพึิงพิอใจำ
  ข้อิม่ลส่วนบุคคลขอิงล่กค้า
 เพื�อิให้บริษัทฯ ดืำาเนินธุรกิจัสอิดืคล้อิงกับ พระราช
บัญญัติคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ�งไดื้รับการ
ปีระกาศในพระราชกิจัจัานุเบกษา เมื�อิวันที� 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 และจัะมีผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 เปี็นต้นไปี บริษัทฯ จัึงกำาหนดืนโยบายที�เกี�ยวข้อิง 
กล่าวคือิ “นโยบายการรักษาข้อิม่ลและความปีลอิดืภัย
สารสนเทศ” และเปิีดืเผู้ยนโยบายดืงักล่าวในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ 
ทั�งนี�นอิกจัากการกำาหนดืนโยบายดืงักล่าวแล้ว บริษัทฯ ยงัเพิ�ม
ปีระเดืน็ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิงกับการรักษาข้อิมล่ส่วนบุคคล โดืย
มฝ่ี่ายกฎหมาย และฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเป็ีนผู้่ป้ีฏิบตังิาน
เพื�อิลดืหรือิจัำากัดืความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้มี
การปีรับปีรุงกระบวนการรักษาข้อิม่ลล่กค้า และไดื้ปีฏิบัติตาม

รายงานประจ�าปี 2563
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กฎหมายฉบับดืังกล่าวทั�วทั�งอิงค์กรอิย่างเคร่งครัดืเพื�อิการ
คุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคลขอิงล่กค้า
  ผู้ลสำารวจัความพึงพอิใจัขอิงล่กค้า
 บริษัทฯ มุ่งสร้างปีระสบการณ์ที�ดืีให้แก่ล่กค้า ทั�งนี�
เพื�อิปีรับปีรุงกระบวนการให้บริการแก่ล่กค้าอิย่างต่อิเนื�อิง 
การรับฟังเสยีงขอิงลก่ค้าเพื�อิตดิืตามความสนใจั ความคดิืเหน็
ที�มต่ีอิการให้บริการจังึเป็ีนเรื�อิงสำาคญั ทั�งนี�ในแต่ละเดือืินจัะมี
การสื�อิสารความคิดืเห็นที�มีต่อิการบริการจัากล่กค้าผู้่านช่อิง
ทางภายในไปียังแต่ละสาขา และกำาหนดืให้เสียงสะท้อินจัาก
ล่กค้าเปี็นตัวชี�วัดืผู้ลการดืำาเนินงานหลักขอิงสำานักงานสาขา
รวมถึงสำานักงานใหญ่อิีกดื้วย
 ทั�งนี� สามารถดื่รายละเอีิยดืเพิ�มเติมเกี�ยวกับ 
“ผู้ลสำารวจัความพึงพอิใจัขอิงล่กค้า” ไดื้ที�รายงานความยั�งยืน 
ปีี 2563 บริษทั เมือิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)

 3.5.5 การยุกระดัำบัมาต่รฐานทางจำริยุธรรมขัอง
อุต่สาหกรรม (Ethical Standards & Policy Influence)
 ปีี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับผู้่้ปีระกอิบการในสมาคม
การค้าผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัสินเชื�อิทะเบียนรถ และ ชมรมสินเชื�อิ
ส่วนบคุคล ได้ืเข้าร่วมการรับฟังความคดิืเห็นซึ�งจัดัืโดืยธนาคาร
แห่งปีระเทศไทยในปีระเดื็นที�เกี�ยวข้อิงกับการยกระดืับดื้าน
มาตรฐานขอิงการดืำาเนินธุรกิจัในอิุตสาหกรรม อิาทิ มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือิล่กค้าที�ไดื้รับผู้ลกระทบจัากการแพร่ระบาดื
ขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปีรับอิัตรา
เพดืานดือิกเบี�ยสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้การกำากับ และสนิเชื�อิ
รายย่อิยเพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับลงร้อิยละ 3-4 
การปีรับวิธีการคำานวณดือิกเบี�ยผู้ิดืนัดืชำาระ รวมถึงแนวทาง
การคิดืค่าธรรมเนียมค่าติดืตามทวงถาม เพื�อิให้เปี็นปีระโยชน์
ต่อิปีระชาชนมากที�สุดื

 3.5.6 การปลก่ฝังการต่ระหนักร้่และวิันัยุทางการเงิน
ให้แก่ล่กค้า
  โครงการร้่รับ-จัับจั่าย
 บริษัทฯ ได้ืจัดัืทำาโปีรแกรมร้่รับจับัจ่ัาย ซึ�งเป็ีนโปีรแกรม
บัญชีให้ผู้่้ ใช้งานสามารถบันทึกรายรับ-รายจั่าย ตามแนวทาง
ปีฏิบัติขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทยเพื�อิตอิบสนอิงต่อิ
เปี้าหมายการลดืหนี�ครัวเรือินในภาคปีระชาชนขอิงธนาคาร
แห่งปีระเทศไทย พร้อิมทั�งเปีิดืให้ล่กค้าขอิงบริษัทฯ และ
ปีระชาชนทั�วไปีสามารถ ดืาวน์โหลดืโปีรแกรมจัากหน้าเว็บไซต์
ขอิงบริษัทฯ ไปีใช้ไดื้โดืยไม่มีค่าใช้จั่ายโดืยโปีรแกรมสามารถ
วิเคราะห์พฤตกิรรมการใช้จ่ัายเพื�อิบ่งชี�วินยัทางการเงิน โดืยมี
เปี้าหมายให้ผู้่้ ใช้งานไดื้เข้าใจัพฤติกรรมการใช้จั่ายขอิงตนเอิง 
สามารถติดืตามค่าใช้จั่าย รายรับ และเงินอิอิมส่วนตัวไดื้ 

หรือิหากล่กค้าและปีระชาชนทั�วไปีต้อิงการสมุดืบันทึกบัญชี
รายรับ-รายจั่าย ก็สามารถแจั้งความปีระสงค์ไดื้จัากสาขาขอิ
งบริษัทฯ ทุกสาขาทั�วปีระเทศ
  โครงการ “คลินิกแก้หนี�” ร่วมกับ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จัำากัดื (บสส.) 
 นอิกเหนือิจัากกิจักรรมเพื�อิสังคมที�บริษัทฯ ริเริ�มขึ�น 
เพื�อิสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ล่กค้าขอิงบ
ริษัทฯ และปีระชาชนทั�วไปีแล้วนั�น บริษัทฯ ยังร่วมกับ บสส. 
เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี�เพื�อิช่วยเหลือิล่กหนี�รายย่อิยที�มี
หนี�กับเจั้าหนี�หลายราย โดืยเปี็นหนี�เสีย บัตรเครดืิต บัตรกดื
เงินสดื และสนิเชื�อิส่วนบุคคลที�ไม่มหีลกัปีระกันเพื�อิให้โอิกาส
แก้ปีัญหาหนี�ควบค่่กับการส่งเสริมเรียนร่้การวางแผู้นและ
สร้างวินัยทางการเงินที�ดืีให้แก่ล่กหนี� และปีระชาชนที�สนใจั 
เพื�อิปี้อิงกันมิให้เกิดืปีัญหาทางเศรษฐกิจัและสังคมขอิง
ปีระเทศในระยะยาว โดืยในปีี 2563 มีผู้่้ปีระกอิบการที�มิใช่
สถาบันการเงินเข้าร่วมทั�งสิ�น 19 บริษัท
  ร่วมโครงการให้ความร้่เกี�ยวกับธรุกิจัไมโครไฟแนนซ์
แก่ปีระชาชน
 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน
และตลาดืการเงิน สภาผู้่้แทนราษฎร ไดื้จััดืงานสัมมนา เรื�อิง 
“การลดืความเหลื�อิมลำ�าทางเศรษฐกิจั และการยกระดืบัเศรษฐกิจั
ฐานราก: ภาคเหนือิ” เมื�อิวันศุกร์ที� 21 สิงหาคม 2563 ณ 
ห้อิงปีระชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พร้อิมการถ่ายทอิดืสดืผู้่าน Facebook Live โดืยคุณช่ชาติ 
เพ็ชรอิำาไพ ปีระธานกรรมการบริหารบริษัท เมือิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) ไดื้ร่วมเปี็นวิทยากรผู้่้ทรงคุณวุฒิ
ในการร่วมเสวนา พร้อิมกับ คุณวิทัย รัตนากร ผู้่้อิำานวยการ
ธนาคารอิอิมสิน และคุณอิภิรมย์ สุขปีระเสริฐ ผู้่้จััดืการ
ธนาคารเพื�อิการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดืยนำาเสนอิ
ความคิดืเห็นเพื�อิสร้างความร่้ความเข้าใจัเกี�ยวกับบทบาทขอิง
ธรุกิจัไมโครไฟแนนซ์ในการช่วยลดืความเหลื�อิมลำ�าทางการเงิน
ให้แก่ นักศึกษา อิาจัารย์ และบุคคลทั�วไปี 
 
 3.5.7 การมุ่งเน้นการให้บัริการท่�เป็นเลิศึ และ
เสมอภาค 
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจัำานวนล่กค้า
คงค้างทั�งหมดืกว่า 2 ล้านราย บริษัทฯ เล็งเห็นว ่าการเพิ�ม
ปีระสทิธภิาพในการพัฒนาปีระสบการณ์ที�ดืีให้แก่ลก่ค้า (Good 
Customer Experience) เป็ีนกลยุทธ์ในการพัฒนาอิย่างยั�งยนื
ที�สำาคัญ ดืงันั�น ในปีี 2563 บริษทัฯ จึังได้ืดืำาเนนิงานดัืงต่อิไปีนี�
  นโยบายการให้บริการที�เปี็นเลิศ
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานดื้านการบริการ 
โดืยจััดืให้พนักงานไดื้ฝ่ึกอิบรม และไดื้รวมผู้ลการปีระเมินการ
ให้บริการเป็ีนส่วนหนึ�งขอิงเคร่อิงมือิวัดืผู้ลการดืำาเนินงาน
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ขอิงบคุลากร (KPIs) การให้บริการแก่ลก่ค้า ทั�งนี�ข้อิเสนอิแนะที�ไดื้ผู้่านแบบสำารวจัความพึงพอิใจัล่กค้าจัะถ่กเผู้ยแพร่ในช่อิงทาง
ส่อิสารภายในขอิงบริษัทฯ และใช้เปี็นผู้ลคะแนนเพ่อิปีระเมินผู้ลงานดื้านการบริการขอิงแต่ละสาขาในทุกๆ เดืือิน นอิกจัาก
นั�น พนักงานทุกคนจัะต้อิงผู้่านหลักส่ตรการฝ่ึกอิบรม “เทคนิคการให้บริการที�เปี็นเลิศ” ซึ�งในปีี 2563 นี� ไม่ไดื้ดืำาเนินการอิบรม
หลักส่ตรดืังกล่าว เน่อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดืขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  ช่อิงทางสำาหรับ Customer Engagement
 แม้ว่าล่กค้าส่วนใหญ่ขอิงบริษัทฯ จัะเปี็นล่กค้ากลุ่มอิอิฟไลน์ (Offline) ในปีี 2563 บริษัทฯ พบว่าจัำานวนล่กค้าที�ติดืต่อิ
บริษัทฯ ผู้่านช่อิงทางอิอินไลน์ อิาทิ Facebook Fanpage และ LINE Official Account มีจัำานวนเพิ�มขึ�นดื้วยเช่นกัน โดืยสามารถ
สรุปีไดื้พอิสังเขปี ดืังนี� 

  การพัฒนานวัตกรรม และ Digital Transformation
 - แอิปีพลิเคชัน เมือิงไทย แคปีปีิตอิล 4.0 
 บริษัทฯ ได้ืพฒันาแอิปีพลเิคชันเพื�อิอิำานวยความสะดืวกลก่ค้าในช่วงการแพร่ระบาดืขอิงโรคตดิืเชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ซึ�งช่วยให้ลก่ค้าสามารถตรวจัสอิบความถ่กต้อิงขอิงใบเสร็จัรับเงิน รวมถึงลก่ค้าสามารถชำาระผู่้าน Digital Payment ได้ืโดืยไม่ต้อิง
เดืินทางไปีสาขา ทั�งยังช่วยลดืการใช้กระดืาษลงไดื้อิีกดื้วย ทั�งนี� ปีี 2563 มียอิดืใช้จั่ายผู้่านแอิพพลิเคชันจัำานวน 9,416 ครั�ง*

*บริษัทฯ	เร่ิมเปิดช่องทางให้ลูกค้าช�าระผ่าน	Digital	Payment	ในเดือนกันยายน	2563	ทั้งน้ีจ�านวนยอดใช้จ่ายที่เปิดเผยข้างต้น	
บริษัทฯ	นับเฉพาะจ�านวนยอดใช้จ่ายที่ท�ารายการส�าเร็จเท่าน้ัน

 3.6 สรุปผลการดำำาเนินงานมติิ่สังคม

สาขาบริการลูกค้า
จ�านวน 4,884 สาขา

ทั่วประเทศ

เว็บไซต์: 
www.muangthaicap.

com

แอพพลิเคชัน
เมืองไทย 4.0
43,300 บัญชี

ผู้ใช้งาน

LINE OA:
@muangthaicapital

ยอดเพ่ิมเพ่ือน 19,491 บัญชี 
หรือเพ่ิมขึ้น 167.48% เมื่อ

เทียบกับ ปี 2562

Facebook : 
เมืองไทย แคปปิตอล

ยอด 78,369 ผู้ติดตาม
หรือเพ่ิมขึ้น 37.79% 
เมื่อเทียบกับ ปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสังคม

 จัำานวนพนักงาน

 อิัตราผู้ลตอิบแทนต่อิพนักงาน (HC ROI)

 จัำานวนชั�วโมงฝ่ึกอิบรมต่อิพนักงานทั�งหมดื 

 ค่าใช้จั่ายในการอิบรมต่อิพนักงานทั�งหมดื

 ผู้ลการปีระเมินความพึงพอิใจัขอิงพนักงาน

 ค่าใช้จั่ายสำาหรับการลงทุนทางสังคมใน “โครงการ
เมือิงไทยบ้านใหม่ขอิงหน่” (Community Investment)

 ปีริมาณโลหิตจัากการบริจัาคขอิงพนักงานใน 
“โครงการเมือิงไทย ร่วมใจับริจัาคโลหิต” ให้แก่
สภากาชาดืไทย

 ค่าใช้จั่ายสำาหรับการแจักจั่ายถุงยังชีพเพื�อิช่วยเหลือิ
สังคมในช่วงการแพร่กระจัายขอิงโรคติดืเชื�อิไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

 10,328 คน

 3.34

 3.3 ชั�วโมง

 248 บาท

 ระดืับความพึงพอิใจัคิดืเปี็น 96.63 %

 4,600,0000 บาท (4 ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก ในจัังหวัดื
กาญจันบุรี จัังหวัดืปีระจัวบคีรีขันธ์ จัังหวัดืนครพนม
จัังหวัดืนครสวรรค์)

 พนักงานที�ร่วมบริจัาคโลหิต จัำานวน 7,121 คน 
(300 ซีซีต่อิคน) รวมเปี็นจัำานวนโลหิต 2,492,350 ซีซี

 60 ล้านบาท (ถุงยังชีพ 200,000 ชุดื) ร่วมกับเงินส่วน
ตัวขอิงครอิบครัวเพ็ชรอิำาไพ

รายงานประจ�าปี 2563

72



 ธุรกิจัการให้บริการทางการเงิน เปี็นธุรกิจัที�เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้่้ ให้บริการ ซึ�งมีพนักงานเปี็นทรัพยากร
หลักต่อิผู้่้รับบริการ กล่าวคือิล่กค้า บริษัทฯ จัึงให้ความสำาคัญกับการดื่แลพนักงานให้สามารถปีฏิบัติงานไดื้อิย่างมคีวามสขุ ได้ืรับ
ผู้ลตอิบแทนรวมถึงสวัสดืกิารที�เหมาะสม เพื�อิดืงึดืด่ืและรักษาบคุลากรที�มศัีกยภาพให้สามารถขับเคลื�อินอิงค์กร และเตบิโตไปีพร้อิม
กับอิงค์กรในระยะยาวด้ืวยการสร้าง “วัฒนธรรมอิงค์กร” ที�แข็งแกร่งและเป็ีนศ่นย์รวมขอิงพนกังาน และผู้่บ้ริหารทุกระดืบั 
 วัฒนธรรมอิงค์กร ปีระกอิบดื้วย “คุณค่าหลัก” 5 ปีระการ ซึ�งเป็ีนข้อิยดึืถือิและปีฏบิตัขิอิงบคุคลากรทกุระดืบัในอิงค์กร 
และไดื้รับการปีล่กฝ่ังให้แก่พนักงานผู้่านรุ่นส่่รุ่น ดืังนี�
 

  ซื�อิสัตย์สุจัริต
  ทุ่มเทเพื�อิงาน
  ทัศนคติดืี
  สามัคคีรวมใจั
  ระเบียบวินัยเคร่งครัดื

 บริษัทฯ เชื�อิว่าพนักงานที�มีความสุข จัะสามารถส่งต่อิความสขุให้แก่ลก่ค้าขอิงเราได้ื ดืงัสโลแกนขอิงบริษัทฯ ที�ว่า “บริการ
ใกล้ชิดื ดืุจัญาติมิตรที�ร้่ ใจั” ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่ไดื้มีการเปีลี�ยนแปีลงนโยบายและแนวปีฏิบัติต่อิการดื่แลพนักงานจัากปีีที�
ผู้่านมา และยังไม่ไดื้มีการตั�งเปี้าหมายในการพัฒนาดื้านมิติสังคม เนื�อิงจัากยังอิย่่ในกระบวนการรวบรวมข้อิมล่ทางสถิตย้ิอินหลงั 
อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดืว่าจัะสามารถตั�งเปี้าหมายไดื้ภายในปีี 2564 
 

สรรหา 
และจัดสรร 
บคุลากร

พฒันาบคุลากร ประเมนิผล ผลตอบแทน สืบทอดต�าแหน่ง

 3.6.1 นโยุบัายุการสรรหา และจัำดำสรรทรัพิยุากรบุัคคล
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที�เหมาะสมต่อิการปีฏิบัติงานในแต่ละหน้าที�โดืยยึดืมั�นต่อินโยบายดื้านสิทธิมนุษยชน 
ซึ�งเปิีดืเผู้ยในเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ในส่วน “นกัลงทุนสมัพนัธ์” และยอิมรับความหลากหลายในการคดัืเลอืิกบุคลากร ซึ�งหมายรวมถึง
ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายขอิงบริษัทฯ ดื้วยความเสมอิภาคและเท่าเทียมกันทั�งความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชื�อิชาติ ศาสนา 
สถานะทางสังคม หรือิทัศนคติดื้านการเมือิง หากแต่ต้อิงคำานึงถึงความสามารถ ขีดืจัำากัดื และความเสี�ยงในการปีฏิบัติงานดื้วย 
ดืังนั�น บุคลากรในบริษัทฯ จัึงปีระกอิบดื้วยพนักงานที�มาจัากต่างถิ�น วัฒนธรรมหลากหลาย พื�นฐานความร้่ ความสามารถ และ
ปีระสบการณ์ที�แตกต่างกัน
 ดืังนั�น พนักงานในระดืับปีฏิบัติงาน ซึ�งส่วนมากเปี็นพนักงานที�ปีระจัำาอิย่่ที�สาขา มีหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบหลัก ใน
การวิเคราะห์ อินุมัติสินเช่อิ และติดืตามทวงถามสินเช่อิ (Front Office) ถือิว่าเปี็นหน้าที�ที�มีความเสี�ยงในการปีฏิบัติงาน บริษัทฯ 
จัึงหลีกเลี�ยงการใช้พนักงานเพศหญิง อิย่างไรก็ตาม พนักงานในระดืับปีฏิบัติงาน ที�มีหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบอิ่นที�ไม่มีความ
เสี�ยงในการปีฏบัิตงิาน (Middle และ Back Office) จึังปีระกอิบด้ืวยพนกังานทั�งหญิงและชาย สามารถจัำาแนกสัดืส่วนได้ืดัืงต่อิไปีนี�
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 นอิกจัากนี� บริษัทฯ จัะไม่ยอิมรบัการกระทำาใดืที�เป็ีนการ
ละเมิดืสิทธิเสรีภาพขอิงบุคคล หรือิกลุ่มบุคคลใดื ทั�งทางตรง
และทางอิ้อิม อิันไดื้แก่ การล่วงละเมิดืทางกาย วาจัา การ
ข่มเหง การข่มข่่คุกคาม การทำาให้เกิดืความอิับอิาย การล่วง
ละเมดิืทางเพศ การเหยียดืหยาม เป็ีนต้น ทั�งนี�บริษทัฯ จัะไม่ใช้
และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานผู้ิดืกฎหมายทุกร่ปีแบบ
 บริษัทฯ เปีิดืช่อิงทางร้อิงเรียนสำาหรับกรณีละเมิดื
สทิธมินษุยชน ผู่้านช่อิงทางในการร้อิงเรียนและการแจ้ังเบาะแส 
ตามรายละเอีิยดืตามที�เปีิดืเผู้ยในหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ 
ในส่วน “ติดืต่อิเรา” ทั�งนี� ในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการร้อิง
เรียนในกรณีดืังกล่าว

 3.6.2 นโยุบัายุด้ำานการพัิฒินาบุัคลากร
 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานไดื้พัฒนาทักษะ และ
ความร่้ที�จัำาเปี็นในการปีฏิบัติงานเพ่อิให้เกิดื ปีระสิทธิภาพ 
และปีระสิทธิผู้ลส่งสุดืผู้่านการอิบรม และแพลตฟอิร์มการ
แลกเปีลี�ยนเรียนร้่ภายในที�เรียกว่า “MTC University”
  การอิบรม
 แผู้นการอิบรมเพ่อิพัฒนาทักษะ และความร่้ขอิง
พนักงานแบ่งอิอิกเปี็น 2 ปีระเภทหลัก คือิ ปีระเภทคาดืหวัง
ปีระสิทธิภาพ และปีระเภทคาดืหวังปีระสิทธิผู้ล
 - การอิบรมในเชิงปีระสิทธิภาพ ปีระกอิบดื้วย
หลักส่ตรที�แตกต่างกัน เพ่อิวัตถุปีระสงค์ในการพัฒนาที�
แตกต่างกันขอิงพนักงานต่างระดืับ อิาทิ การอิบรมปีฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การอิบรมการให้บริการที�เปี็นเลิศ การอิบรม
เทคนิคการเร่งรัดืหนี�สินทางโทรศัพท์และภาคสนาม การอิบรม
เทคนิคการบริหารจััดืการสำาหรับผู้่้บริหาร เปี็นต้น
 - การอิบรมในเชิงปีระสทิธิผู้ล ปีระกอิบด้ืวยหลกัสต่ร
ภาคบังคบั มวีตัถุปีระสงค์เพ่อิให้พนักงานสามารถปีฏบัิตหิน้าที� 
และสามารถวัดืผู้ลหลงัการอิบรมได้ือิย่างชดัืเจัน โดืยวดัืผู้ลลพัธ์
จัากผู้ลปีระกอิบการขอิงบริษัทฯ ไดื้แก่ หลักส่ตรการอิบรม

นายหน้าและต่อิอิายุนายหน้าปีระกันวินาศภัย ทั�งนี� สามารถดื่
รายละเอิียดืเพิ�มเติมเกี�ยวกับ “การอิบรม” ไดื้ที�รายงานความ
ยั�งยืน ปีี 2563 บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
 แพลตฟอิร์มการแลกเปีลี�ยนเรียนร้่ภายใน 
(“MTC University”)
 เป็ีนดืจิัทิลัแพลตฟอิร์มกลาง เพ่อิปีระยกุต์ใช้สำาหรับ
จััดืการเร่อิงต่างๆ ภายในอิงค์กร รวมถึงการเช่อิมโยง และ
แบ่งปัีนอิงค์ความร้่เฉพาะขอิงบรษิทัฯ ปีระกาศจัากคณะผู้่บ้ริหาร 
ฐานข้อิมล่ต่างๆ รวมถึงเร่อิงอ่ินที�เกี�ยวข้อิงเละอิย่ใ่นความสนใจั
ขอิงพนักงานและผู้่้บริหาร หรือิอิีกนัยหนึ�งคือิทำาหน้าที�เสมือิน
เปี็นห้อิงสมุดื (Library) ซึ�งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงไดื้ 
ทั�งนี�วัตถุปีระสงค์ขอิงดิืจิัทัลแพลตฟอิร์มดัืงกล่าว คือิการ
สร้างวฒันธรรมการเรยีนร้่ขอิงอิงค์กรเพ่อิพฒันาบคุลากรและ
ต่อิยอิดืศักยภาพขอิงบุคลากรมิให้หยุดืนิ�ง เท่าทันต่อิสภาวะ
การแข่งขันอิย่่เสมอิ นอิกจัากนั�นอิงค์ความร้่ที�ถ่กรวบรวมไว้
ในดิืจัทิลัแพลตฟอิร์ม ยงัเป็ีนเคร่อิงมอืิที�ช่วยส่งต่อิอิงค์ความร้่
ที�พนักงานใหม่จัำาเปี็นต้อิงร้่ไดื้อิีกช่อิงทางดื้วยเช่นกัน

 3.6.3 นโยุบัายุการประเมินผลการปฏิบััต่ิงาน 
ผลต่อบัแทน สวััสดำิการ และควัามปลอดำภัยุขัองพินักงาน
  นโยบายการปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงาน
 บริษัทฯ กำาหนดืเคร่อิงมือิที�ใช้วัดืผู้ลการดืำาเนินงาน 
(KPIs) ที�เรียกว่า “MTC Model” ซึ�งเปี็นมาตรฐานการ
ปีระเมินผู้ลงานขอิงพนักงาน อัินมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ 
สินเช่อิเปี็นสำาคัญ โดืยค่าตอิบแทนจัะขึ�นอิย่่กับผู้ลการปีฏิบัติ
งานซึ�งปีระเมินเปี็นรายบุคคล ทำาให้เกิดืความโปีร่งใส และ
เปี็นธรรมสอิดืคล้อิงกับนโยบายสิทธิมนุษยชนขอิงบริษัทฯ ว่า
ดื้วยการปีฏิบัติต่อิบุคคลดื้วยความเสมอิภาค เปี็นที�ยอิมรับ
ขอิงบุคลากรทุกระดืับ

พนักงานแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สัดส่วนชาย (คน) สัดส่วนหญิง (คน)

จัำานวนพนักงานทั�งหมดื 9,202 1,126

พนักงานปีฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Office) 9,058 -

พนักงานปีฏิบัติงานในสาขา และสำานักงานใหญ่ (Back Office) 116 1,120

ผู้่้บริหาร 28 6

คณะกรรมการบริหาร 10 3

รายงานประจ�าปี 2563
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  นโยบายผู้ลตอิบแทน และสวัสดืิการ
 - ผู้ลตอิบแทนระยะยาว
 นอิกเหนือิจัากเงินเดืือินปีระจัำา และค่าตอิบแทนซึ�ง
ขึ�นอิย่กั่บผู้ลการปีฏบิตังิานแล้ว พนกังานยงัได้ืรับผู้ลตอิบแทน
จัากการแบ่งส่วนจัากรายได้ืขอิงบริษัทฯ การแบ่งปัีนผู้ลตอิบแทน
ปีระเภทนี�ทำาให้พนกังานร้่สกึถึงการมส่ีวนร่วมในการเป็ีนเจ้ัาขอิง 
บริษัทฯ อิกีด้ืวย ซึ�งความร้่สกึมส่ีวนร่วมนี�ส่งผู้ลกระทบเชิงบวก
อิย่างชัดืเจันต่อิการดืำาเนนิธรุกิจัได้ือิย่างต่อิเนื�อิงไม่ตดิืขัดืเนื�อิง
มาจัากการลาอิอิกขอิงพนกังานในตำาแหน่งสำาคญั (Key person)
 - สวัสดืิการอิื�น
  ปีระกันภัย
 - บริษัทฯ จัดัืให้พนกังานมสีวัสดืกิารด้ืานการปีระกัน
สุขภาพ ปีระกันชีวิต และปีระกันอิุบัติเหตุ เพื�อิอิำานวยความ
สะดืวกในการรับการรักษาพยาบาล รวมทั�งเป็ีนการสร้างความ
มั�นคงให้กับพนักงานและครอิบครัว นอิกจัากนี�บริษัทฯ ยังจััดื
ให้มีสวัสดืิการพิเศษเปี็นค่ารักษาพยาบาลปีระจัำาปีีสำาหรับ
พนักงานทุกระดืับอิีกดื้วย 
 - บริษัทฯ อินุญาตให้พนักงานสามารถซื�อิ พ.ร.บ. 
รถจัักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลไดื้ ในราคาพิเศษ
  ผู้ลปีระโยชน์ในร่ปีแบบเงินช่วยเหลือิ
บริษัทฯ จััดืให้มีผู้ลปีระโยชน์ในร่ปีแบบเงินช่วยเหลือิในวาระ
ต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือิการสมรส เงินช่วยเหลือิในกรณี
พนักงานคลอิดืบุตร อิีกทั�ง บริษัทฯ และพนักงานไดื้จััดืตั�ง
กอิงทุนรวมนำ�าใจัเพื�อิช่วยเหลือิเพื�อินพนักงานในกรณีที�คนใน
ครอิบครัวหรือิบุคคลใกล้ชิดืเสียชีวิต เปี็นต้น
  ที�พักสำาหรับพนักงาน
 เพื�อิลดืภาระค่าครอิงชีพให้แก่พนักงาน บริษัทฯ ไดื้
จััดืหาที�พักให้แก่พนักงาน โดืยอินุญาตให้พนักงานเข้าพักที�
อิาคารสาขาไดื้หากพนักงานมีความจัำาเปี็น และพนักงานที�
ปีระจัำา ณ สำานักงานใหญ่ จัะไดื้รับอินุญาตให้พักที�หอิพัก
ขอิงบริษัทฯ ซึ�งตั�งอิย่ใ่กล้กับอิาคารสำานกังานใหญ่ในเขตบางพลดัื 
กรุงเทพมหานคร
  สถานที�อิอิกกำาลงักายภายในอิาคารสำานกังานใหญ่
 บริษัทฯ จััดืให้มีสถานอิอิกกำาลังกายภายในอิาคาร
สำานักงานใหญ่ ซึ�งปีระกอิบดื้วยอิุปีกรณ์ฟิตเนสที�ไดื้มาตรฐาน
สากล เป็ีนพื�นที�สำาหรับพนกังาน และผู้่บ้ริหารทุกระดืบั รวมถึง
ห้อิงอิาบนำ�า ที�สะดืวกครบครัน
  กิจักรรมเชื�อิมความสัมพันธ์
 เนื�อิงจัากการทำางานเปี็นทีมถือิเปี็นหัวใจัสำาคัญขอิง
การปีฏิบัติงานเพื�อิให้ปีระสบผู้ลสำาเร็จัและมีปีระสิทธิภาพ
สง่สดุื รวมถึงเป็ีนวัฒนธรรมอิงค์กรหลกัขอิงบริษัทฯ จังึจัดัืให้มี
กิจักรรมเชื�อิมความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังาน อินัได้ืแก่ กิจักรรม
เลี�ยงสังสรรค์ปีีใหม่ กิจักรรมการแข่งขันกีฬาภายในเขตทั�ว
ปีระเทศ กิจักรรมท่อิงเที�ยวปีระจัำาปีี กิจักรรมการแข่งขัน

วิ�งมาราธอินที�จััดืโดืยอิงค์กรภายนอิก (ผู้่านงบสนับสนุนขอิง 
บริษัทฯ) รวมถึงกิจักรรมเพื�อิสังคม (CSR) ซึ�งเปีิดืโอิกาสให้
พนกังานได้ืร่วมกันสร้างปีระโยชน์ให้สงัคม และชุมชนที�ตนเอิง
มีส่วนร่วมดื้วย
  เงินชดืเชยตามกฎหมายถึงอิายุเกษียณ
 บริษัทฯ มีการสำารอิงเงินชดืเชยตามกฎหมายให้แก่
พนกังาน สำาหรับพนกังานที�มอีิายุงานตั�งแต่ 20 ปีีหนึ�งวันขึ�นไปี 
ซึ�งมีสิทธิไดื้รับค่าชดืเชยอิัตรา 400 วัน ในวันเกษียณอิายุเมื�อิ
พนักงานมีอิายุ 60 ปีีบริบ่รณ์ ตามกฎหมายคุ้มครอิงแรงงาน
ฉบับที� 7
   กอิงทุนสำารอิงเลี�ยงชีพสำาหรับพนักงาน
 นอิกเหนือิจัากค่าตอิบแทนทั�วไปี บริษัทฯ ยังจััดืตั�ง
กอิงทุนสำารอิงเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบัญญัติกอิงทุนสำารอิง
เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดืยบริษัทฯ และ พนักงานจั่ายเงิน
สมทบเข้ากอิงทุนเปี็นรายเดืือิน ในอิัตราร้อิยละ 3-5 ขอิง
เงินเดือืิน กอิงทนุสำารอิงเลี�ยงชีพนี�บริหารโดืยบริษัทหลกัทรัพย์
จััดืการกอิงทุนกสิกรไทย และจัะจั่ายคืนให้แก่พนักงานเมื�อิ
พนกังานคนนั�นอิอิกจัากงานตามระเบยีบว่าด้ืวยกอิงทุนสำารอิง
เลี�ยงชีพขอิงบริษัทฯ
   นโยบายความปีลอิดืภัยและสิ�งแวดืล้อิมในการ
ปีฏิบัติงานขอิงพนักงาน
 - หมวกนิรภัยสำาหรับขับขี�จัักรยานยนต์
 เนื�อิงดื้วยหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบขอิงพนักงาน
ระดืบัปีฏบิตักิารส่วนมาก จัำาเป็ีนต้อิงใช้จักัรยานยนต์เป็ีนพาหนะ
ในการปีฏิบัติหน้าที� ดืังนั�น บริษัทฯ จัึงจััดืหาหมวกนิรภัยให้กับ
พนกังาน ตามนโยบายความปีลอิดืภยัขอิงบริษัทฯ และกำาหนดื
ให้พนกังานต้อิงปีฏบิตัติามกฎหมายที�บงัคบัให้ผู้่ขั้บขี�จักัรยานยนต์
ต้อิงสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั�งเพื�อิความปีลอิดืภัยขอิงตัว
พนักงานเอิง ทั�งนี�เพื�อิบรรเทาความรุนแรงจัากอิุบัติเหตุที�อิาจั
เกิดืขึ�นอิย่างไม่คาดืคิดืไดื้
 ทั�งนี� สามารถดื่รายละเอิียดืเพิ�มเติมเกี�ยวกับ “อิัตรา
การลาโดืยไม่ไดื้วางแผู้นขอิงพนักงาน” และ “อิัตราการบาดื
เจั็บจัากการทำางาน” ไดื้ที�รายงานความยั�งยืน ปีี 2563 บริษัท 
เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 

 3.6.4 นโยุบัายุการบัริหารการสืบัทอดำต่ำาแหน่ง
 เพ่อิให้การดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ เปี็นไปีอิย่าง
ต่อิเน่อิงและมีปีระสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายการวางแผู้น
สืบทอิดืตำาแหน่งสำาคัญขอิงบริษัทฯ ไม่เจัาะจังเฉพาะตำาแหน่ง
ผู้่้บริหารระดืับส่งเท่านั�น ซึ�งการสรรหาผู้่้ที�จัะสามารถปีฏิบัติ
งานทดืแทนในตำาแหน่งสำาคัญเปี็นไปีตามขั�นตอิน ดืังต่อิไปีนี� 
 3.6.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้จััดืทำาแผู้นการ
สืบทอิดืตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับตำาแหน่ง
ปีระธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ ผู้่้บริหารระดืับส่ง 
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และตำาแหน่งในสายงานหลัก โดืยพิจัารณาจัากทักษะ ความร้่ความสามารถ ผู้ลการปีฏิบัติงาน และความพร้อิมขอิงแต่ละบุคคล
เปี็นสำาคัญ
 3.6.4.2 บริษัทฯ จััดืให้มีการเตรียมความพร้อิมสำาหรับบุคคลที�เปี็นผู้่้สืบทอิดืตำาแหน่ง (Successor) ในการพฒันา
ความร้่ความสามารถ ความพร้อิม รวมถึงการจัดัืทำาแผู้นพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan) ตามแต่ละตำาแหน่งงาน 
เพ่อิสบืทอิดืงานในกรณทีี�ปีระธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ ผู้่้บริหารระดืับส่ง และตำาแหน่งในสายงานหลักไม่สามารถ
ปีฏิบัติหน้าที�ไดื้ 
 3.6.4.3 ผู้่้สืบทอิดืตำาแหน่ง (Successor) ที�ไดื้รับการคัดืเลือิกให้เปี็นบุคลากรที�จัะสืบทอิดืตำาแหน่งนอิกจัากจัะต้อิงเปี็นผู้่้
ที�พร้อิมดื้วยคุณสมบัติและปีระสบการณ์การทำางานในสายงานที�เหมาะสมแล้ว ยงัต้อิงได้ืรับการถ่ายทอิดืความร้่และปีระสบการณ์
ดื้วยการหมุนเวียน ปีฏิบัติงานในหน่วยงานอิื�นที�เกี�ยวข้อิง (Job Rotation) และเข้ารับอิบรมตามหลักส่ตรการฝ่ึกอิบรมที�จัำาเปี็น
เพิ�มเติม เพื�อิให้การส่งมอิบงานเปี็นไปีอิย่างราบรื�น และต่อิเนื�อิง
 3.6.4.4 สำาหรับผู้่ส้บืทอิดืตำาแหน่งปีระธานกรรมการบริหาร ต้อิงเข้าร่วมการปีระชุมคณะกรรมการบริหารเพื�อิสร้างความเข้าใจั 
ปีระสบการณ์ และความพร้อิมในการบริหารอิงค์กรต่อิไปีในอินาคต

 3.7 สรุปผลการดำำาเนินงานมิติ่สิ�งแวัดำล้อม

ขอิบเขตที� 1 (Scope 1) TonCO2e 7,015.68 2,477.75

ขอิบเขตที� 2 (Scope 2) TonCO2e 16,039.76 N/A

ขอิบเขตที� 1 และ 2 TonCO2e 23,055.44 2,477.75

จัำานวนพนักงานปีระจัำา คน 10,328 9,589

ความเข้มข้นขอิงปีริมาณการปีล่อิยก๊าซ
เรือินกระจัก (FTE)

TonCO2e/คน 2.23 0.26

ขอิบเขตที� 3 (Scope 3) TonCO2e 528.84 437.70

หมายเหตุ	 :	 บริษัทฯ	 ปรับปรุงวิธีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซิ่เรือนกระจกจากทรัพยากรที่บริษัทใช้เป็นหลัก	 ได้แก่	 การใช้
น�า้มนัส�าหรับพาหนะทีบ่ริษัทฯ	เป็นเจ้าของ	การใช้ไฟฟ้า	การใช้น�า้ประปา	การใช้กระดาษ	และการปล่อยมเีทนจากระบบ	septic	tank	
ของทั้งส�านักงานใหญ่	และส�านักงานสาขา	ร้อยละ	100	ท�าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซิ่เรือนกระจกโดยรวมของปี	2563	สูงข้ึนกว่า	
ปี	2562	อย่างมีนัยส�าคัญ

ปี 2563 ปี 2562

สรุปผลการด�าเนินงานมิติสิ่งแวดล้อม

ประเภท หน่วย ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม

รายงานประจ�าปี 2563
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 3.7.1 นโยุบัายุด้ำานการจัำดำการสิ�งแวัดำล้อม
 ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจััดืให้บริษัทฯ มีการทบทวน “นโยบายดื้านการจััดืการสิ�งแวดืล้อิม” ให้สอิดืคล้อิง
กบับรบิท และความท้าทายด้ืานสิ�งแวดืล้อิมในระดืบัสากล และสะท้อินการดืำาเนินงานขอิงบรษัิทฯ ในมติสิิ�งแวดืล้อิมอิย่างครอิบคลุม
ทั�งบริษัทฯ บริษัทย่อิย รวมถึงพนักงาน ค่่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจั
 ทั�งนี� สามารถดืร่ายละเอีิยดืเพิ�มเตมิเกี�ยวกับ “นโยบายด้ืานการจัดัืการสิ�งแวดืล้อิม” ได้ืที�รายงานความยั�งยนื ปีี 2563 บริษัท 
เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)
 

 3.7.2 รายุงานผลการดำำาเนินงานดำ้านการจัำดำการคาร์บัอนฟุต่พิริ�นท์
 บริษัทฯ ดืำาเนนิการจัดัืทำาคาร์บอินฟตุพริ�นท์ขอิงอิงค์กร โดืยทำาการวัดืการปีล่อิยก๊าซเรือินกระจัก โดืยในปีี 2563 ใน 3 
ขอิบเขต (Scope) และไดื้รับการตรวจัสอิบโดืย บริษัท เคพีเอิ็มจัี ภ่มิไชย สอิบบัญชี จัำากัดื รายละเอิียดืเพิ�มเติมสามารถดื่ไดื้ที� 
“การให้ความเช่อิมั�นจัากหน่วยงานรับรอิงอิสิระ” ในรายงานความยั�งยืน 2563 บริษัท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)

 ขัอบัเขัต่ท่� 1 (Scope 1) การปล่อยุก๊าซเรือนกระจำกทางต่รงขัององค์กร (Direct GHG Emissions) 
 คำานวณจัากการเผู้าไหม้เชื�อิเพลิงที�เกิดืจัากพาหนะขอิงอิงค์กร (ที�อิงค์กรเปี็นเจั้าขอิง) และที�บริษัทฯ จั่ายให้กับพนักงาน
ซึ�งใช้รถจัักรยานยนต์ส่วนตัวเพ่อิใช้ในกิจัการขอิงบริษัทฯ โดืยคำานวณจัากปีริมาณการใช้นำ�ามันเบนซิน และนำ�ามันดืีเซลที�ใช้จัริง
ในปีี 2563

ตารางปีริมาณการใช้นำ�ามัน

ประเภท ปริมาณการใช้ (Liter) TonCO2e

นำ�ามันดืีเซล (Diesel) 1,023,106.42 2,803.62

นำ�ามันแก๊สโซฮอิล์ 91, 95 1,478,859.35* 3,357.45

รวัม 2,501,965.77 6,161.07

FTE 10,328 คน 0.60

*หมายเหตุ:	บริษัทฯ	รวบรวมข้อมูลการใช้จริงน�้ามันดีเซิ่ล	และเบนซิ่ินจาก	Fleet	card	(เฉพาะรถที่บริษัทฯ	เป็นเจ้าของ	และรถผู้
บริหาร)	 และประมาณการปริมาณการใช้น�้ามันเบนซิ่ินที่บริษัทฯ	 จ่ายให้กับพนักงานซิ่ึ่งใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัวเพ่อใช้ในกิจการ
ของบริษัทฯ	วิธีการประมาณการคือ	น�ารายจ่ายค่าน�้ามันที่พนักงานเบิกในแต่ละเดือนมาหารกับราคาน�้ามัน	ณ	สิ้นเดือนน้ันๆ	ซิ่ึ่ง
จะได้หน่วยเป็นจ�านวนลิตร

 บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการใช้นำ�ามันดื้วยการปีรับเปีลี�ยนร่ปีแบบการปีระชุมใหญ่จัากเดืิมที�ต้อิงเดืินทางมา
ปีระชุมพร้อิมกัน ณ อิาคารสำานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เปี็นการปีระชุมผู้่านทางไกล (Video Conference) สำาหรับการแถลง
นโยบายปีระจัำาปีี 2564 ที�ผู้่านมา ช่วยลดืคาร์บอินฟุตพริ�นต์ไดื้ 4.66 tonCO2e หรือิเทียบเท่าการดื่ดืซับคาร์บอินไดือิอิกไซดื์ต่อิปีี
ขอิงต้นไม้ 517 ต้น*

*หมายเหตุ:	บริษัทฯ	ใช้เคร่องมือการค�านวณของโครงการ	Care	the	bear	ซิ่ึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ขัอบัเขัต่ท่� 2 (Scope 2) การปล่อยุก๊าซเรือนกระจำกทางอ้อม (Indirect GHG Emissions) 
 คำานวณจัากการซื�อิพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในบริษัทปีี 2563 นอิกจัากมาตรการการปีระหยัดืไฟฟ้าตามแนวทางการปีฏิบัติ
ขอิงบริษัทฯ เดืิม ซึ�งรวมถึงโครงการ “ปีิดืเพ่อิเปีลี�ยน” ตามที�ไดื้เปีิดืเผู้ยในรายงานความยั�งยืนปีี 2562 ไปีแล้ว ปีริมาณการใช้
ไฟฟ้าในตารางด้ืานล่าง เป็ีนการปีระมาณการปีริมาณการใช้ไฟจัากค่าไฟฟ้าที�บริษทัฯ ชำาระจัริง (ข้อิมล่ครอิบคลมุทั�งสำานกังานใหญ่ 
และสำานักงานสาขาทั�วปีระเทศ คิดืเปี็นร้อิยละ 100) หารดื้วยค่าเฉลี�ยราคาไฟฟ้า 4.20 บาทต่อิหน่วย*

ตารางปีริมาณการใช้ไฟฟ้า ปีี 2563

*หมายเหตุ	:	ค่าเฉลี่ยราคาไฟฟ้า	4.20	บาทต่อหน่วย	ค�านวณจากการเก็บข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง	(หน่วย	:	kWh)	
ในแต่ละเดือน	ระหว่างเดือนตุลาคม	-	ธันวาคม	2563	ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ในเต่ละเดือนคือ	4.09	4.36	และ	4.15	บาทต่อ
หน่วย	ดังน้ันค่าเฉลี่ยของทั้ง	3	เดือนจะอยู่ที่	4.20	บาทต่อหน่วย	จากน้ันจึงน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปประมาณการกับรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่
บริษัทฯ	จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี	2563	จึงจะได้ข้อมูลประมาณการปริมาณการใช้ไฟฟ้า	(หน่วย	:	kWh)

 ขัอบัเขัต่ท่� 3 (Scope 3) การปล่อยุก๊าซเรือนกระจำกท่�เกิดำจำากการกิจำกรรมต่่างๆ (Other Indirect GHG Emission) 
 คำานวณจัากปีริมาณการใช้กระดืาษที�ใช้จัริง และการใช้นำ�าปีระปีา ซึ�งปีระมาณการจัากค่าใช้จั่ายค่านำ�าปีระปีา (ข้อิม่ล
ครอิบคลุมทั�งสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาทั�วปีระเทศคิดืเปี็นร้อิยละ 100) ซึ�งสามารถแจักแจังมาตรการและผู้ลการ
ดืำาเนินงานตามขอิบเขตที� 3 ไดื้ดืังนี�
 มาตรการการลดืการใช้กระดืาษ
 1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกฝ่่ายงานในอิงค์กรร่วมมือิกันลดืการใช้กระดืาษ โดืยรณรงค์ให้เลือิกพิมพ์ และใช้กระดืาษทั�ง 2 
ดื้านอิย่างคุ้มค่า
 2) บริษัทฯ ไดื้พัฒนาการอิอิกใบเสร็จัอิิเล็กทรอินิกส์ (e-Receipt) โดืยยึดืระเบียบตามแนวทางปีฏิบัติให้สอิดืคล้อิงกับ
กรมสรรพากร ซึ�งไดื้เริ�มดืำาเนินงานนำาร่อิงเม่อิเดืือินตุลาคม 2563 ซึ�งช่วยลดืใบเสร็จัไปีไดื้ 5,300.20 รีม หรือิคิดืเปี็น 11,554.44 
กิโลกรมั หรอืิช่วยลดืคาร์บอินฟุตพริ�นต์ได้ื 7.71 tonCO2e ทั�งนี�จัะขยายขอิบเขตโครงการอิอิกใบเสร็จัอิิเลก็ทรอินกิส์ (e-Receipt) 
ให้ครอิบคลุมทุกสำานักงานสาขาทั�วปีระเทศภายในเดืือินเมษายน ปีี 2564

ตารางปีริมาณการใช้กระดืาษ ปีี 2563

รายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ช�าระจริง ปริมาณการใช้ (kWh) TonCO2e

การใช้ไฟฟ้า 134,701,182.19 32,085,942.74 16,039.76

หมายเหตุ:	บริษัทฯ	มีการบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษผ่านโปรแกรม	ACC	ตั้งแต่ปี	2560

ประเภท ปริมาณการใช้ (kg) TonCO2e

A4 272,303.80 181.82

F14 99,333.08 66.32

รวัม 371,636.88 248.14

รายงานประจ�าปี 2563
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รายจ่ายค่าน�้าประปาที่ช�าระจริง ปริมาณการใช้ 
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร m3) TonCO2e

การใช้นำ�าปีระปีา 13,159,999.93 987,322.65 280.70

  มาตรการการใช้ทรัพยากรนำ�า
 ปีริมาณการใช้ทรัพยากรนำ�าเปี็นการปีระมาณการปีริมาณการใช้นำ�าจัากค่านำ�าปีระปีาที�บริษัทฯ ชำาระจัริง (ข้อิม่ลครอิบคลุม
ทั�งสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาทั�วปีระเทศ คิดืเปี็นร้อิยละ 100) หารดื้วยค่าเฉลี�ยราคานำ�าปีระปีา 0.013* บาทต่อิหน่วย 

ตารางปีริมาณการใช้นำ�า ปีี 2563

*หมายเหต	ุ:	ค่าเฉลีย่ราคาน�า้ประปา	0.013	บาทต่อหน่วย	ค�านวณจากการเก็บข้อมลูหน่วยการใช้น�า้ประปาทีเ่กิดข้ึนจรงิ	(หน่วย	:	m3)	
ในแต่ละเดือน	ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม	2563	ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละเดือนคือ	0.013	0.013	และ	0.014	บาท
ต่อหน่วย	 ดังน้ันค่าเฉลี่ยของทั้ง	 3	 เดือนจะอยู่ที่	 0.013	 บาทต่อหน่วย	 จากน้ันจึงน�าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปประมาณการกับรายจ่าย
ค่าน�้าประปาที่บริษัทฯ	จ่ายจริงในแต่ละเดือนของปี	2563	จึงจะได้ข้อมูลประมาณการปริมาณการใช้น�้าประปา	(หน่วย	:	m3)
	
  การปีระเมินความเสี�ยงดื้านนำ�าในพื�นที�ดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ
 บริษัทฯ ดืำาเนินการตรวจัปีระเมินความเสี�ยงดื้านนำ�า ครอิบคลุมพื�นที�ดืำาเนินงานทั�งสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขา
ทุกสาขา (คิดืเปี็นร้อิยละ 100) ดื้วยเครื�อิงมือิ Aqueduct Water Risk Atlas ขอิง World Resource Institute ปีี 2563 บริษัทฯ 
เริ�มเก็บข้อิม่ลการใช้นำ�าและปีระเมินความเสี�ยงดื้านนำ�าในพื�นที�ดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ เปี็นปีีแรก จัึงไม่พบการเปีลี�ยนแปีลงขอิง
ข้อิม่ลเม่อิเทียบกับปีี 2562

สัดืส่วนพื�นที�ที�มีความเสี�ยงดื้าน Water Stress

*หมายเหต:ุ	บริษทัฯ	ค�านวณสดัส่วนการใช้น�า้จากสาขา	เป็นตัวแทน	Water	Stress	จากเหล่งน�า้ของการประปานครหลวง	(MWA)	เละ
การประปาส่วนภมิูภาค	(PWA)

  มาตรการการจััดืซื�อิผู้ลิตภัณฑ์ที�เปี็นมิตรต่อิสิ�งแวดืล้อิม
 บริษทัฯ สนบัสนนุการจััดืซื�อิผู้ลติภณัฑ์ที�เป็ีนมติรต่อิสิ�งแวดืล้อิมในหมวดืขอิงอิปุีกรณ์สำานกังาน ณ สำานกังานใหญ่ ตามเกณฑ์
ขอิงกรมควบคุมมลพิษ โดืยในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้เริ�มเปีลี�ยนการจััดืซื�อิกระดืาษชำาระ และกระดืาษ A4 (เฉพาะสำานักงานใหญ่) 
เปี็นแบบที�ผู้่านการรับรอิงฉลากเขียว

ลูกบาศก์เมตร (Mega liter) สัดส่วน (ร้อยละ)

Extremely High (>80%) 173.37 18

High (40-80%) 242.22 25

Medium to High (20-40%) 226.61 23

Low to Medium (10-20%) 112.59 11

Low (<10%) 232.50 24
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 3.8 ผลการดำำาเนินงานโครงการเพ่ิอสังคม
 บริษัทฯ ไดื้ดืำาเนินโครงการรับผู้ิดืชอิบต่อิสังคม 
(Corporate Social Responsibility) มาตั�งแต่ ปีี 2554 โดืย
มุ่งเน้นการให้และการสร้างโอิกาสให้แก่ชุมชนและสังคม 
ภายใต้แนวคิดื “Responsible Lending” หรือิการให้สินเช่อิ
อิย่างรับผิู้ดืชอิบ บริษัทฯ ได้ืดืำาเนินการภายใต้โครงการ “เมือิงไทย
ไม่ทิ�งกัน” ยืนหยัดืเคียงข้างชุมชนใน 3 ดื้านสำาคัญ ไดื้แก่ 
ดื้านการศึกษา ดื้านสาธารณสุข และดื้านศาสนา วัฒนธรรม 
ซึ�งเปี็นรากฐานสำาคัญขอิงความเข้มแข็งขอิงชุมชน
 ทั�งนี� บริษัทฯ เช่อิว่าการดืำาเนินกิจักรรมดืังกล่าว
เป็ีนการลงทุนทางสังคมและเปี็นการสร้างความสัมพันธ์ที�ดืี 
(Social Investment and Community Engagement) 
ระหว่างบริษัทฯ พนักงาน และชุมชนที�บริษัทฯ มีสาขาตั�งอิย่่ 
นอิกจัากจัะเปี็นการพัฒนาความเปี็นอิย่่ให้ดืีขึ�น (Well-being) 
ให้กับกลุม่ปีระชาชนฐานรากแล้วยังเป็ีนการสร้างการรับร้่ (Brand 
Awareness) ดื้วยการบอิกต่อิให้เกิดืผู้ลกระทบแบบก้อินหิมะ 
(Snowball Effect) ดืังนั�นการดืำาเนินโครงการ “เมือิงไทย
ไม่ทิ�งกัน” จัึงไดื้เปีิดืโอิกาสให้ผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ ทั�ง
พนักงาน และล่กค้าไดื้มีส่วนร่วมในกิจักรรมต่างๆ ดื้วย
 
 ด้ำานการศึึกษา 
 บริษัทฯ ริเริ�มโครงการสร้างศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก
ภายใต้ช่อิโครงการ “เมือิงไทยบ้านใหม่ขอิงหน่” ซึ�งไดื้ดืำาเนิน
การอิย่างต่อิเน่อิงนานกว่า 8 ปีี ในแต่ละปีีบุคลากรที�ปีระจัำา
อิย่่ตามสาขาในตำาบลต่างๆ จัะทำาการศึกษาและสำารวจัพื�นที�
ร่วมกับอิงค์การบริหารส่วนตำาบล หรือิภาคีท้อิงถิ�นอิ่นๆ ที�
เกี�ยวข้อิงก่อินนำาเสนอิต่อิผู้่้บริหาร เม่อิไดื้รับการพิจัารณา
คัดืเลือิกพื�นที�แล้ว บริษัทฯ จัะติดืต่อิไปียังอิงค์การบริหาร
ส่วนตำาบลในพื�นที�ที�ได้ืรับการคัดืเลือิกเพ่อิกำาหนดืพื�นที�สำาหรับ
ก่อิสร้างศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็ก ดื้วยงบปีระมาณการก่อิสร้าง
ปีระมาณ 1 - 1.2 ล้านบาท ต่อิอิาคารศน่ย์พฒันาเดืก็เลก็ 1 หลัง
 สำาหรับแบบการก่อิสร้างอิาคารนั�น บริษัทฯ ไดื้
อิ้างอิิงแบบจัากกรมอินามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ�งกำาหนดื
แบบอิาคารมาตรฐานเพ่อิความปีลอิดืภัย และลดืความแอิอิัดื
ให้แก่ เดื็กปีฐมวัยเปี็นสำาคัญ ทั�งนี�บริษัทฯ ไดื้สร้างศ่นย์พัฒนา
เดื็กเล็กภายใต้โครงการ ทั�งสิ�น 16 ศ่นย์ ทั�วปีระเทศ และในปีี 

2563 นี� บริษัทฯ ไดื้จััดืสร้างศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กเพิ�มขึ�นอิีก
จัำานวน 4 ศ่นย์ ภายใต้งบปีระมาณกว่า 4,600,000 ล้านบาท 
ในพื�นที� 4 จัังหวัดื ไดื้แก่ จัังหวัดืนครสวรรค์, จัังหวัดืนครพนม 
จัังหวัดืกาญจันบุรี และจัังหวัดืปีระจัวบคีรีขันธ์ โดืยมีเดื็ก
ปีฐมวัยเปี็นผู้่้รับปีระโยชน์ทางตรงกว่า 133 คน 
 นอิกจัากนั�น บริษัทฯ ยังติดืตามการดืำาเนินงานขอิง
ศ่นย์พัฒนาเดื็กเล็กอิย่างสมำ�าเสมอิเพ่อิให้เปี็นไปีตามความ
ตั�งใจัขอิงบริษัทฯ โดืยติดืตามสอิบถามข้อิม่ลจัำานวนขอิงเด็ืก
ปีฐมวยัที�ได้ืรบัโอิกาสในการเข้าถึงพื�นที�ที�ปีลอิดืภัย ซึ�งมอีิงค์การ
บริหารส่วนตำาบลขอิงแต่ละพื�นที�เปี็นผู้่้รับผู้ิดืชอิบดื่แล

 ดำ้านสาธารณสุขั 
 พนักงานขอิงบริษัทฯ ไดื้ให้การสนับสนุนโครงการ 
“เมือิงไทยร่วมใจับรจิัาคโลหิต” ให้แก่สภากาชาดืไทยเป็ีนอิย่างดีื
มาโดืยตลอิดื โดืยในแต่ละปีีพนักงานขอิงบริษัทฯ จัะสมัครใจั
ร่วมบริจัาคโลหิต ณ โรงพยาบาลต่างๆ หรือิหน่วยรับบริจัาค
โลหิตขอิงสภากาชาดืไทยที�มีอิย่ท่ั�วปีระเทศ ในปีี 2563 บริษทัฯ 
ร่วมกับสภากาชาดืไทย จััดืกิจักรรมบริจัาคโลหิตภายในอิาคาร
สำานักงานใหญ่เป็ีนครั�งแรก โดืยมีพนกังานที�สมัครใจัร่วมบรจิัาค
โลหิต จัำานวน 7,121 คน (300 ซีซีต่อิคน) รวมเปี็นจัำานวน
โลหิต 2,492,350 ซีซี คิดืเปี็นร้อิยละ 71.80 ขอิงจัำานวน
พนักงานทั�งหมดื

 ดำ้านศึาสนาและวััฒินธรรม 
 ในปีัจัจัุบัน ศาสนสถานยังคงถือิเปี็นศ่นย์รวมจิัตใจั
ขอิงคนในชุมชน ดืังนั�นบริษัทฯ จัึงร่วมกับล่กค้าเข้าร่วมเปี็น
เจ้ัาภาพในพิธทีอิดืกฐนิปีระจัำาปีีอิย่างสมำ�าเสมอิ โดืยจัดัืให้มกีาร
หมุนเวียนไปีตามชุมชนต่างๆ วัตถุปีระสงค์เพ่อิทำานุบำารุง
ปีระเพณวัีฒนธรรม และสร้างความเป็ีนอินัหนึ�งอัินเดืยีวกับชุมชน 
อิย่างไรก็ตาม เน่อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดืขอิงโรคติดื
เชื�อิไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปีี 2563 คณะกรรมการบริษทัฯ 
จึังมติพิจัารณาว่าควรงดืกิจักรรมดัืงกล่าวเปี็นการชั�วคราว 
เน่อิงจัากปีระชาชนส่วนมากไดื้รับความเดืือิดืร้อินด้ืานการเงิน 
และเพ่อิหลีกเลี�ยงการจััดืกิจักรรมที�แอิอิัดืตามแนวทางขอิง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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 ภาพรวมการดืำาเนินงานขอิงกลุ่มบริษัทฯ สำาหรับปีี 2563 
มกีำาไรสทุธิเท่ากับ 5,213.92 ล้านบาท จัากความสามารถในการ
สร้างรายได้ืจัากธุรกิจัหลกัขอิงบรษัิทฯ ผู่้านการให้บริการสนิเช่อิ
ที�มีหลักปีระกันและสินเช่อิส่วนบุคคล โดืยมีช่อิงทางการให้
บรกิารจัำานวน 4,884 สาขา โดืยยอิดืล่กหนี�เงนิให้สนิเช่อิคงค้าง
มีการเติบโตเพิ�มขึ�น 17.62% จัากสิ�นปีี 2562 และการจััดืหา
เงินก้่ยืมทำาให้ต้นทุนขอิงบริษัทยังคงอิย่่ในระดืับตำ�า ในขณะที�
บริษัทฯ มีค่าใช้จั่ายเพิ�มขึ�นจัากการเปีิดืสาขารวมถึงค่าใช่จั่าย
พนักงานจัากการจััดืหาพนักงานเพ่อิรอิงรับการขยายสาขา 
 ในปีี 2562 บริษัทฯ ไดื้เข้าลงทุนในบริษัท เมือิงไทย 
ลสิซิ�ง จัำากัดื ซึ�งปีระกอิบธุรกจิัให้บริการสนิเช่อิเช่าซื�อิคดิืเป็ีน
สดัืส่วนร้อิยละ 99.99 ขอิงจัำานวนหุน้ที�จัำาหน่ายได้ืแล้วทั�งหมดื 
โดืยมีวัตถุปีระสงค์เพ่อิให้บริการเสริมแก่ล่กค้าที�มาใช้บริการ
สินเช่อิขอิงบริษัทฯ และในปีี 2563 ในการปีระชุมวิสามัญผู้่้
ถือิหุ้นขอิงบริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื ที�ปีระชุมมีมติอินุมัติ
การเพิ�มทุนจัดืทะเบียนขอิงบริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื จัาก
ทุนจัดืทะเบียนเดิืม 20 ล้านบาท เปี็นทุนจัดืทะเบียนใหม่ 
จัำานวน 500 ล้านบาท ทั�งนี� ในระหว่างปีี 2563 บริษัทไดื้จั่าย
ชำาระค่าหุ้นให้แก่ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื จัำานวน 480 
ล้านบาท 

4

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 ค�าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน

 สืบเน่อิงจัากการแพร่ระบาดืขอิง COVID-19 ที�ส่ง
ผู้ลกระทบรุนแรงต่อิภาวะเศรษฐกิจัในปีี 2563 แต่เม่อิผู้่าน
เวลามาระยะหนึ�งความรุนแรงก็เริ�มลดืระดืับลง แม้ว่าจัะมี
มาตรการที�ผู่้อินคลายมากขึ�นเร่อิยๆ จันสถานการณ์เริ�มคลี�คลาย 
ยอิดืปีล่อิยสินเช่อิขอิงบริษัทฯ เริ�มปีรับตัวดืีขึ�นทำาให้บริษัทฯ มี
อัิตราการเติบโตขอิงพอิร์ตล่กหนี�เปี็น 17.62% (YTD) จัาก 
60,337.69 ล้าบาท ณ สิ�นปีี 2562 เปี็น 70,967.95 ล้านบาท
 จัากผู้ลกระทบขอิงการแพร่ระบาดืขอิง COVID-19 
ธนาคารแห่งปีระเทศไทยได้ือิอิกปีระกาศเพ่อิปีรับลดือิัตรา
ดือิกเบี�ยสินเช่อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับ ให้เรียกเก็บอิัตรา
ดือิกเบี�ย (รวมเบี�ยปีรับ ค่าปีรบั ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียมใดืๆ) 
ไม่เกินร้อิยละ 25 สำาหรับสินเช่อิส่วนบุคคลภายใต้การกำากับที�
มิใช่สินเช่อิที�มีทะเบียนรถเปี็นปีระกัน และไม่เกินร้อิยละ 24 
สำาหรับสนิเช่อิที�มทีะเบยีนรถเป็ีนปีระกัน และไม่เกินร้อิยละ 33 
สำาหรับสนิเช่อิรายย่อิยเพ่อิการปีระกอิบอิาชพีภายใต้การกำากบั
ที�มิใช่สถาบันการเงิน นับตั�งแต่วันที� 1 สิงหาคม 2563 ทำาให้
บริษัทฯ ต้อิงเร่งปีรับกลยุทธ์ ปีรับกระบวนการทำางานให้มี
ปีระสิทธิภาพมากขึ�นเพ่อิลดืต้นทุนการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ 
ทั�งนี�บริษัทฯ สามารถควบคมุค่าใช้จ่ัายต้นทนุทางการเงินได้ืเป็ีน
อิย่างดืแีละยงัควบคมุคณุภาพสนิเช่อิโดืยมหีนี�เสยี (NPL) อิย่ใ่น
ระดืับ 1% ซึ�งเปี็นไปีตามเปี้าหมายขอิงบริษัทฯ
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 4.2 สรุปผลประกอบการประจ�าปี และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 กลุ่มบริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล รายงานผู้ลกำาไรสุทธิ จัำานวน 5,214 ล้านบาท สำาหรับปีี 2563 ซึ�งเปีลี�ยนแปีลงจัาก
งวดืเดืียวกันขอิงปีีก่อิน โดืยมีสาเหตุสำาคัญ สรุปีไดื้ดืังนี�

 4.2.1 งบักำาไรขัาดำทุนเบ็ัดำเสร็จำรวัม

 รายุได้ำ

รายได้ืดือิกเบี�ยและ
ค่าธรรมเนยีมในการ
ให้บริการสนิเชื�อิ

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

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

รายได้ืค่านายหน้า
ปีระกันภยั* 48.93 0.33 44.34 0.35 4.59 10.35 37.88 0.36

รายได้ือิื�น 44.65 0.30 85.02 0.67 (40.37) (47.48) 75.77 0.73

รวัมรายุได้ำ 14,732.59 100.00 12,687.93 100.00 2,044.66 16.12 10,416.46 100.00

หมายเหตุ	:		
	 *รายได้ค่านายหน้าประกันภัย	เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจของ	บริษัท	เมืองไทยลิสซ่ิิ่ง	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด	
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ)

 รายุได้ำดำอกเบ่ั�ยุและค่าธรรมเน่ยุมจำากการให้สินเช่่อ
 รายไดื้ดือิกเบี�ยและค่าธรรมเนียมจัากการให้สินเช่อิเปี็นรายไดื้หลักขอิงกลุ่มบริษัทฯ คิดืเปี็นสัดืส่วนกว่า 90% ขอิง
รายไดื้รวม สามารถแบ่งไดื้ดืังนี�

รายได้
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

อัตราการเติบโต 
ปี 2563-2562

ล้านบาท ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
จากการให้บริการ(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต 
ปี 2563-2562 (%)ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

 สนิเชื�อิทะเบยีนรถและที�ดืนิ 11,211.93 9,603.50 16.75 8,096.29

 สินเชื�อิส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ 2,703.58 2,270.96 19.05 1,448.02

 สนิเชื�อิเช่าซื�อิ 46.00 5.23 779.54 -

รวัม 13,961.51 11,879.69 17.52 9,544.31

อิตัราดือิกเบี�ยรับเฉลี�ย (%) 21.77 22.61 23.57
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	 สาเหตุหลักที่ท�าให้รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการให้สินเช่ือเติบโตมาโดยตลอดนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ	

มีการขยายตัวของสินเชื่อของสาขาเดิมและจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจาก	4,107	สาขา	ในปี	2562	เป็น	4,884	สาขา	ส�าหรับปี	

2563	และบริษัทฯ	 เรียกเก็บดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อต�่ากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อต้องการสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น	 ท�าให้ยอด

การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	

 รำยได้ค่่ำธรรมเน้ยมและบริกำร

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ	เป็นค่าติดตามทวงถามซ่ึงบริษัทฯ	จะจัดเก็บจากลูกค้าที่ใช้บริการสินเช่ือที่

ผิดนัดช�าระหนี้โดยคิดในอัตราคงที่ต่อจ�านวนคร้ังที่ทวงถาม	 โดยอัตราที่เรียกเก็บข้ึนอยู่กับประเภทของสินเช่ือท่ีลูกค้าใช้บริการ	

ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องกับการเติบโตของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

	 รำยได้ค่่ำนำยห้น้ำประกันภัย

	 รายได้ค่านายหน้าประกันภัยเป็นรายได้จากการขายประกันของ	MTLI	 เนื่องจาก	MTLI	ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้า

ประกันวินาศภัยจึงมีรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกัน	 โดยเป็นการขายประกันแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสินเช่ือกับบริษัทฯ	

ด�าเนินการผ่านสาขาและศูนย์บริการของบริษัทฯ	 เท่านั้น	ดังนั้น	การเติบโตของรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันของ	MTLI	

จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับการเติบโตของยอดการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯ	

 ค่่ำใชื่้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

และบริหาร
6,144.15 74.78 5,314.19 71.86 829.96 15.62 4,100.46 70.82

ขาดทนุจากการ

ขายทรัพย์สิน

รอการขาย

- - - - - - 2.79 0.05

หนีสู้ญและ

หนีส้งสัยจะสูญ
- - 554.21 7.50 (554.21) (100.00) 586.21 10.13

ผลก�าไรจากการตดั

รายการสินทรัพย์

ทางการเงนิที่

วัดมลูค่าด้วย

ราคาทนุตดัจ�าหน่าย

(36.14) (0.45) - - (36.14) 100.00 - -

ขาดทนุด้านเครดติที่

คาดว่าจะเกิดข้ึน
291.12 3.54 - - 291.12 100.00 - -

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1,816.96 22.11 1,526.55 20.64 290.41 19.02 1,100.26 19.00

รวมค่่ำใชื่้จ่ำย 8,216.09 100.00 7,394.95 100.00 821.14 11.10 5,789.72 100.00

ค่าใช้จำ่ายในิการุ

ดำำาเนิินิงานิ

ปี	2563

ล้านิบาท รุ้อยละ

ปี	2562

ล้านิบาท รุ้อยละ

ปี	2561

ล้านิบาท รุ้อยละ

อัตรุาการุเติบโต	

	ปี	2563-2562

ล้านิบาท รุ้อยละ
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 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จั่ายในการดืำาเนินงานรวมจัำานวน 8,216.09 ล้านบาท ในปีี 2563 เพิ�มขึ�นจัากช่วงเดีืยวกันขอิง 
ปีี 2562 จัำานวน 821.14 ล้านบาท คิดืเปี็น 11.10% โดืยค่าใช้จั่ายในการดืำาเนินงานรวม ปีระกอิบดื้วยค่าใช้จั่ายในการบริการและ
บริหาร  ขาดืทุนจัากการขายทรัพย์สินรอิการขาย หนี�ส่ญและหนี�สงสัยจัะส่ญ ขาดืทุนจัากการตัดืรายการสินทรัพย์ทางการเงินที�วัดื
ม่ลค่าดื้วยราคาทุนตัดืจัำาหน่าย ผู้ลกำาไรและกลับรายการขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น และล่กหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อิและ
ค่าใช้จั่ายทางการเงิน

 ค่าใช้่จ่ำายุในการบัริการและบัริหาร
 ค่าใช้จั่ายในการบริการและบริหารถือิเปี็นค่าใช้จั่ายหลักในการปีระกอิบธุรกิจัขอิงกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จั่ายที�สำาคัญไดื้แก่ 

เงินเดือืิน ค่าแรง และผู้ลปีระโยชน์อิื�น
ขอิงพนกังาน 3,675.58 3,008.69 22.17 2,228.01

ค่าเช่าและบริการ* 12.62 749.41 (98.32) 611.76

ภาษีธรุกิจัเฉพาะ 494.00 441.78 11.82 345.80

  เงินเดือืิน ค่าแรง และผู้ลปีระโยชน์อ่ินขอิงพนักงาน เพิ�มขึ�นจัำานวน 666.89 ล้านบาท มาจัากการเพิ�มบุคลากรเพ่อิรอิงรับ
การขยายสาขา โดืยจัำานวนพนักงาน สิ�น 31 ธันวาคม 2563 = 10,328 คน, สำาหรับ ปีี 2562 = 9,576 คน และปีี 2561 = 7,647 คน
  ค่าเช่า ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ถือิปีฏิบัติตาม TFRS 16 เปี็นครั�งแรก ส่งผู้ลให้ลักษณะค่าใช้จั่ายที�
เกี�ยวข้อิงกับสญัญาเช่าลดืลง โดืยบริษัทฯ รับร้่ค่าเสื�อิมราคาขอิงสนิทรัพย์สทิธิการใช้และดือิกเบี�ยจ่ัายขอิงหนี�สนิตามสญัญาเช่าแทน
  ภาษีธุรกิจัเฉพาะ เพิ�มขึ�นจัำานวน 52.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจัากการเพิ�มขึ�นขอิงรายไดื้ดือิกเบี�ยและค่าธรรมเนียม
จัากการให้บริการสินเช่อิ ที�เพิ�มขึ�น โดืยรายไดื้ดือิกเบี�ยและค่าธรรมเนียมจัากการให้บริการสินเช่อิ สำาหรับ ปีี 2563 = 13,961.51 
ล้านบาท, ปีี 2562 = 11,879.69 ล้านบาท และปีี 2561 = 9,544.31 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร(ล้านบาท)
อัตราการเติบโต 

ปี 2563-2562 (%)ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

 การด้ำอยุค่าขัองล่กหน่�เงินให้สินเช่่อ
 เดิืมบริษทัฯ ปีระมาณการค่าเผู่้อิหนี�สงสยัจัะสญ่ โดืย
การวิเคราะห์ปีระวัติการชำาระหนี�และการคาดืการณ์เกี�ยวกับ
การชำาระหนี�ขอิงล่กค้าในอินาคต ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 
บริษัทฯ ถือิปีฏิบัติตาม TFRS9 โดืยกำาหนดืให้ใช้วิจัารณญาณ
ในการปีระเมินว่าการเปีลี�ยนแปีลงขอิงปีัจัจััยทางเศรษฐกิจันั�น
มีผู้ลกระทบต่อิผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�นและ
พิจัารณาความน่าจัะเปี็นถ่วงนำ�าหนักโดืยผู้ลขาดืทุนทางดื้าน
เครดิืตที�คาดืว่าจัะเกดิืขึ�นคำานวณโดืยคณ่ความน่าจัะเป็ีนที�ลก่หนี�
จัะผู้ิดืนัดืชำาระหนี� (PD - Probability of default) กับร้อิยละ
ขอิงความเสยีหายที�อิาจัจัะเกดิืขึ�นเม่อิลก่หนี�ผู้ดิืนดัืชำาระหนี�ต่อิยอิดื
หนี� (LGD - Loss given default) กับยอิดืหนี�หรือิปีระมาณ 

การยอิดืหนี�เม่อิล่กหนี�ผู้ิดืนัดืชำาระ (EAD - Exposure at the 
time of default)

 สมมติฐานเศรษฐกิจัมหภาคที�คาดืการณ์ไว้ถ่กรวม
อิย่่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเกี�ยวข้อิงและหากม ี

การระบุถึงปัีจัจัยัที�มอิีิทธพิลต่อิความเสี�ยงด้ืานเครดืติ สมมตฐิาน
เหล่านี�ถ่กกำาหนดืโดืยใช้ข้อิม่ลที�สมเหตุสมผู้ลและสนับสนุนได้ื 
ซึ�งรวมถึงการคาดืการณ์ที�พัฒนาขึ�นภายในและสมมติฐานที�มี
อิย่ภ่ายนอิก และสอิดืคล้อิงกับที�ใช้ในการวางแผู้นทางการเงิน 

และการวางแผู้นเงินทุน
 สถานการณ์ที�หลากหลายขอิงสมมติฐานเศรษฐกิจั
มหภาคถ่กรวบรวมไว้เป็ีนช่วงขอิงผู้ลลัพธ์ที�มีความเปี็นไปีไดื้
และสมเหตุสมผู้ลสำาหรับพอิร์ตการลงทุนทั�งหมดืที�มสีาระสำาคัญ 
ทั�งในแง่ขอิงการพิจัารณา PD LGD และ EAD หากมีความ
เกี�ยวข้อิง และในการพิจัารณาภาพรวมขอิงผู้ลขาดืทุนดื้าน
เครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น

รายงานประจ�าปี 2563
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ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ค่าเผู่้อิผู้ลขาดืทุนด้ือิยค่าด้ืานเครดืติ
ที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น 1,327.72 1,714.96 1,499.15

หนี�สญ่และหนี�สงสยัจัะสญ่ - 554.21 586.21

ผู้ลกำาไรจัากการตดัืรายการสนิทรัพย์
ทางการเงินที�วัดืม่ลค่าดื้วยราคาทุน
ตดัืจัำาหน่าย

(36.14) - -

ขาดืทนุด้ืานเครดืติที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น 291.12 - -

อิตัราส่วนหนี�ที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายได้ื 1.06% 1.03% 1.12%

 

 ในปีี 2563 บริษัทฯ มีการใช้ TFRS 9 ในการพิจัารณาคำานวณการดื้อิยค่าขอิงสินทรัพย์ โดืยการคำานวณจัะค่ณความ
น่าจัะเป็ีนที�ลก่หนี�จัะผู้ดิืนดัืชำาระหนี� (PD - Probability of default ) กับร้อิยละขอิงความเสยีหายที�อิาจัจัะเกิดืขึ�นเมื�อิลก่หนี�ผู้ดิืนดัื
ชำาระหนี�ต่อิยอิดืหนี� (LGD - Loss given default) กับยอิดืหนี�หรือิปีระมาณการยอิดืหนี�เมื�อิลก่หนี�ผู้ดิืนดัืชำาระ (EAD - Exposure at 
the time of default) รวมถึงการนำาสมมติฐานทางเศรษฐกิจัมหภาคเข้ามาคำานวณรวมอิย่่ใน PD LGD และ EAD

 ค่าใช้่จ่ำายุทางการเงิน
 ค่าใช้จั่ายทางการเงิน เปี็นดือิกเบี�ยจั่ายที�เกิดืจัากเงินก่้ยืมระยะสั�น เงินก่้ยืมระยะยาวจัากธนาคารพาณิชย์และหุ้นก่ ้
โดืยยอิดืที�เพิ�มขึ�นเปี็นผู้ลมาจัากจัำานวนเงินก่้ยืมที�เพิ�มขึ�นเพื�อิรอิงรับการขยายสินเชื�อิขอิงบริษัทฯ และอิัตราดือิกเบี�ยเฉลี�ยขอิง
เงินก่้ยืมที�เพิ�มขึ�นซึ�งเปี็นไปีตามภาวะตลาดืที�อิย่ ่ในช่วงอิัตราดือิกเบี�ยขาขึ�นตั�งแต่ปีี 2561 ถึงกลางปีี 2562 ทั�งนี� ในช่วง
ปีลายปีี 2562 อิัตราดือิกเบี�ยไดื้มีการปีรับลงซึ�งเปี็นผู้ลมาจัากการปีรับลดืดือิกเบี�ยนโยบายขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทยจัาก
สภาวะเศรษฐกิจัที�เริ�มชะลอิตัว

 โดำยุบัริษัทฯ ม่ผลการด้ำอยุค่าขัองสินทรัพิยุ์ดัำงน่� 

ค่าใช้จ่ัายทางการเงิน 1,816.96 1,526.55 1,100.26

อิตัราดือิกเบี�ยเฉลี�ย (%) 3.58 3.83 3.51

ส่วนต่างอิตัราดือิกเบี�ย 18.19 18.78 20.06

ปี 2563

ล้านบาท

ปี 2562

ล้านบาท

ปี 2561

ล้านบาท
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 กำาไรสุทธิ
 จัากผู้ลการดืำาเนินงานที�กล่าวข้างต้น กำาไรสุทธิขอิงกลุ่มบริษัทฯ สำาหรับ ปีี 2563 เพิ�มขึ�นเปี็น 5,214 ล้านบาท เปี็นผู้ล
มาจัาก การขยายตัวขอิงพอิร์ตสินเชื�อิที�ผู้่านการเปีิดืสาขา โดืย ณ สิ�น ปีี 2563 บริษัทฯ มีจัำานวนสาขาทั�งสิ�น 4,884 สาขา และ
ยอิดืล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิคงค้างรวม จัำานวน 70,968 ล้านบาท 

กำาไรสทุธ ิ(ล้านบาท) 5,214 4,237 3,713
อิตัรากำาไรสทุธ ิ(%) 35.39 33.40 35.65

อิตัราการเตบิโตขอิงกำาไรสทุธ ิ(%) 23.06 14.11 48.50
 

 4.2.2 งบัแสดำงฐานะการเงินรวัม
 

 สินทรัพิยุ์
 สำาหรับปีี 2563 กลุม่บริษัทฯ มสีนิทรัพย์รวม 72,902 ล้านบาท โดืยสนิทรัพย์ที�สำาคญัขอิงบริษัทฯ เป็ีนลก่หนี�เงินให้สนิเชื�อิ 
ซึ�งคิดืเปี็นสัดืส่วนมากกว่าร้อิยละ 90 ขอิงสินทรัพย์รวม

เงินสดืและรายการ 
เทยีบเท่าเงินสดื 1,378.09 1.78 783.17 1.27 594.92 75.96 880 1.79

ลก่หนี�เงินให้
สนิเชื�อิ-สทุธิ 69,281.39 89.72 58,538.78 94.61 10,742.61 18.35 46,548 94.71

ลก่หนี�ตามสญัญา
เช่าซื�อิ-สทุธิ 358.84 0.46 83.95 0.14 274.89 327.44 - -

ที�ดืนิ อิาคารและ
อิปุีกรณ์ 1,928.49 2.50 1,778.31 2.87 150.18 8.44 1,269 2.58

สนิทรัพย์สทิธกิารใช้ 3,564.07 4.62 - - 3,564.07 100.00 - -

711.00 0.92 687.39 1.11 23.61 3.43 449 0.92

รวัม 77,221.88 100.00 61,871.60 100.00 15,350.28 24.81 49,146 100.00

ปี 2563

ล้านบาท

ปี 2562

ล้านบาท

ปี 2561

ล้านบาท
ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

อัตราการเติบโต 
 ปี 2563-2562 (%)

ล้านบาท ร้อยละ

สนิทรัพย์อิื�น

รายงานประจ�าปี 2563
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 ล่กหน่�เงินให้สินเชื่�อ
 ล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วยล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิและล่กหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อิ โดืยมีโครงสร้างดืังนี�

24,453.81 34.46 20,620.31 34.17 3,833.50 18.59 16,800.42 34.97

23,563.42 33.20 19,685.60 32.62 3,877.82 19.70 15,394.48 32.04

2,967.37 4.18 2,640.54 4.38 326.83 12.38 2,080.86 4.33

5,277.04 7.44 5,350.53 8.87 (73.49) -1.37 6,630.58 13.80

6,928.13 9.76 6,104.22 10.12 823.91 13.50 4,925.08 10.25

7,417.51 10.45 5,851.70 9.70 1,565.81 26.76 2,216.05 4.61

360.67 0.51 84.79 0.14 275.88 325.37 - -

70,967.95 100.00 60,337.69 100.00 10,630.26 17.62 48,047.47 100.00

หมายเหตุ	:	ลูกหน้ีที่มีหลักประกัน	ได้แก่	รถจักรยานยนต์	รถยนต์	รถเพื่อการเกษตร	และที่ดิน
	 	 ลูกหน้ีที่ไม่มีหลักประกัน	ได้แก่	ส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซิ่์

ประเภทลูกหนี้
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

อัตราการเติบโต 
 ปี 2563-2562 (%)

ล้านบาท ร้อยละ

รถจักัรยานยนต์

รถยนต์

รถเพื�อิการเกษตร

ที�ดืนิ

ส่วนบคุคล

นาโนไฟแนนซ์

ลก่หนี�เช่าซื�อิ

รวัม
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 คุณภาพิล่กหน่�เงินให้สินเชื่�อและล่กหน่�ต่ามสัญญาเช่่าซื�อ

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

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

747.38 1.05 621.50 1.03 539.82 1.12

70,967.95 100.00 60,337.69 100.00 48,047.47 100.00

หกั : ค่าเผู้ื�อิหนี�สงสยัจัะสญ่ (1,327.72) (1.87) (1,714.96) (2.84) (1,499.15) (3.12)

69,640.23 98.13 58,622.73 97.16 46,548.32 96.88

ส่วนที�ถึงกำาหนดืชำาระภายใน 1 ปีี 39,472.17 56.68 34,929.34 59.58 28,604.95 61.45

ส่วนที�ถึงกำาหนดืชำาระเกินกว่า 1 ปีี 30,168.06 43.32 23,693.39 40.42 17,943.37 38.55

ล่กหน่�เงินให้สินเชื่�อ - สุทธิ 69,640.23 100.00 58,622.73 100.00 46,548.32 100.00

 

 ท่�ดิำนอาคารและอุปกรณ์
 กลุม่บริษัทฯ มทีี�ดิืน อิาคาร และอุิปีกรณ์สทุธจิัำานวน จัำานวน 1,268.50 ล้านบาท ณ สิ�นปีี 2561 จัำานวน 1,778.31 ล้านบาท 
ณ สิ�นปีี 2562 และจัำานวน 1,928.49 ล้านบาท ณ สิ�นปีี 2563 คิดืเปี็นสัดืส่วนต่อิสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อิยละ 2.58 ร้อิยละ 2.87  
และร้อิยละ 2.50 ตามลำาดืับ สาเหตุที�กลุ่มบริษัทฯ มีที�ดืิน อิาคาร และอิุปีกรณ์สุทธิในสัดืส่วนที�น้อิย เน่อิงจัากสำานักงานสาขาที�ใช้
ในการให้บริการสินเชื�อิแก่ล่กค้านั�นส่วนใหญ่บริษัทฯ ใช้วิธีเช่าเปี็นหลัก ทำาให้ทรัพย์สินส่วนใหญ่ขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วยอิุปีกรณ์
สำานักงาน คอิมพิวเตอิร์ และยานพาหนะเพื�อิใช้ ในการปีฏิบัติงานเท่านั�น

การจัดชั้น
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

รวัม

สนิทรัพย์ที�ไม่มกีารเพิ�มขึ�น
อิย่างมนียัสำาคญัขอิงความเสี�ยง
ด้ืานเครดืติ (Performing)

สนิทรัพย์ที�มกีารเพิ�มขึ�นอิย่างมนียั
สำาคญัขอิงความเสี�ยงด้ืานเครดืติ 
(Under-Performing)

สนิทรัพย์ที�มกีารด้ือิยค่า
ด้ืานเครดืติ

ล่กหน่�เงินให้สินเชื่�อ-สุทธิ

รายงานประจ�าปี 2563
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 หน่�สินและส่วันขัองผ้่ถืือหุ้น

50,974.75 66.01 44,136.24 71.34 6,838.51 15.49 35,460 72.15

5,565.00 7.21 1,763.65 2.85 3,801.35 215.54 1,387 2.82

56,539.75 73.22 45,899.89 74.19 10,639.86 23.18 36,847 74.97

20,682.13 26.78 15,971.71 25.81 4,710.42 29.49 12,299 25.03

รวัมหน่�สินและ
ส่วันขัองผ้่ถืือหุ้น

77,221.88 100.00 61,871.60 100.00 15,350.28 24.81 49,146 100.00

 สำาหรับปีี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี�สินและส่วนขอิงผู้่้ถือิหุ้นรวม 77,222 ล้านบาท โดืยหนี�สินหลักมาจัากเงินก่้ยืม 
เนื�อิงจัากกลุม่บริษัทฯ ทำาธุรกิจัปีล่อิยสนิเชื�อิจังึจัดัืหาแหล่งเงินทนุผู่้านเงินก้่ยมืธนาคารในร่ปีตัว๋สญัญาใช้เงิน เงินเบกิเกินบญัชีและ 
เงินก้่ยืมระยะยาว ทั�งนี�กลุ่มบริษัทฯ ยงัเพิ�มช่อิงทางจัดัืหาแหล่งเงินทนุโดืยการระดืมทนุผู่้านตลาดืตราสารหนี�ในร่ปีขอิงตัว๋แลกเงิน 
(BE) และหุ้นก้่ (BOND) 

 เงินก่้ยุืม

เงินก้่ยมืระยะสั�น 2,396.53 4.70 1,897.23 4.30 4,775.28 13.47

เงินก้่ยมืระยะยาว -
ธนาคารพาณชิย์ 10,125.38 19.86 7,031.66 15.93 7,694.73 21.70

เงินก้่ยมืระยะยาว-หุน้ก้่ 38,452.84 75.44 35,207.35 79.77 22,989.54 64.83

รวัม 50,974.75 100.00 44,136.24 100.00 35,459.55 100.00

 กลุ่มบริษัทฯ มีแหล่งที�มาขอิงเงินก้่ยืมจัากการพึ�งพาสถาบันการเงินในร่ปีแบบขอิงตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินเบิกเกินบัญชี 
และเงินก้่ยืมระยะยาว สำาหรับตลาดืตราสารหนี�มาจัากการอิอิกตั๋วแลกเงินและหุ้นก้่ 

หนี้สิน
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ

อัตราการเติบโต 
 ปี 2563-2562 (%)

ล้านบาท ร้อยละ

เงินก้่ยมืและหุน้ก้่

หนี�สนิอิื�น

รวมหนี�สนิ

ส่วนขอิงผู้่ถื้อิหุ้น

เงินกู้ยืม
ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ
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 ส่วันขัองผ้่ถืือหุ้น
 ส่วนขอิงผู้่ถื้อิหุน้ขอิงกลุม่บริษัทฯ เพิ�มขึ�นจัากกำาไรจัากการดืำาเนนิงาน และบริษัทฯ มกีารจ่ัายปัีนผู้ลจัากกำาไรเป็ีนปีระจัำาปีีทกุปีี 

กำาไรสทุธ ิ(ล้านบาท) 5,214 4,237 3,713

เงินปัีนผู้ลจ่ัาย (ล้านบาท) 784 636 551

ปัีนผู้ลต่อิหุ้น (บาท) 0.37 0.30 0.26

อิตัราส่วนหนี�สนิรวมต่อิส่วนขอิงเจ้ัาขอิง (DE ratio) 2.73 2.87 3.00

 สภาพิคล่อง

เงินสดืสทุธใิช้ไปีจัากกิจักรรมดืำาเนนิงาน (2,387) (5,992) (6,842.80)

เงินสดืสทุธใิช้ไปีจัากกิจักรรมลงทนุ (634) (791)  (471.91)

เงินสดืสทุธไิด้ืมาจัากกิจักรรมจัดัืหาเงิน 3,616 6,686 7,041.16

เงินสดืและรายการเทยีบเท่าเงินสดืเพิ�มขึ�น (ลดืลง) สทุธิ 595 (97) (273.55)

 กระแสเงินสดำจำากกิจำกรรมดำำาเนินงาน
 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดืใช้ไปีในการดืำาเนินงาน ซึ�งจััดืว่าเปี็นปีกติขอิงธุรกิจัให้บริการปีล่อิยสินเช่อิ
 

 กระแสเงินสดำจำากกิจำกรรมลงทุน
 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดืจัากกิจักรรมลงทุน มาจัากการลงทุนซื�อิยานพาหนะ ทรัพย์สินและอิุปีกรณ์สำานักงานต่างๆ 
เพ่อิรอิงรับการขยายสาขา

 กระแสเงินสดำจำากกิจำกรรมจัำดำหาเงิน
 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดืจัากกิจักรรมจััดืหาเงิน มาจัากการก้่ยืมเงินเพ่อิใช้เปี็นเงินทุนหมุนเวียนในการปีล่อิยสินเช่อิ 
ใช้จั่ายชำาระคืนเงินก้่ยืม

2563

2563หน่วย : ล้านบาท

2562

2562

2561

2561

รายงานประจ�าปี 2563

90



 4.3 อัตราส่วนทางการเงิน

สนิทรัพย์รวม 77,221.88 61,871.60 49,146.11

หนี�สนิรวม 56,539.74 45,899.89 36,847.04

ส่วนขอิงผู้่ถื้อิหุ้น 20,682.13 15,971.71 12,299.07

รายได้ืรวม 14,732.59 12,687.93 10,416.46

ค่าใช้จ่ัายรวม 6,399.13 5,868.40 4,689.46

กำาไร(ขาดืทนุ) สทุธิ 5,213.92 4,237.47 3,713.39

อิตัราส่วนหนี�สนิสทุธต่ิอิกำาไร
ก่อินดือิกเบี�ยจ่ัายภาษีเงินได้ื 
ค่าเสื�อิมราคา และค่าตดัืจัำาหน่าย
(net debt to EBITDA ratio) (เท่า) 

5.22 6.12 5.82

อิตัราส่วนความสามารถในการชำาระดือิกเบี�ย 
(interest coverage ratio : ICR)  (เท่า) 5.57 4.65 5.40

อิตัราส่วนความสามารถในการชำาระหนี� 
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) 0.49 0.48 0.54

อิตัราหนี�สนิต่อิส่วนขอิงผู้่ถื้อิหุน้ 
(debt to equity : D/E ratio) (เท่า) 2.73 2.87 3.00

อิตัราส่วนสภาพคล่อิง (current ratio) (เท่า) 1.87 2.20 2.40

อิตัราส่วนตัว๋เงินจ่ัายต่อิหนี�สนิที�มภีาระดือิกเบี�ย 
(BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) 0.02 0.02 0.08

อิตัราส่วนหนี�สนิที�มภีาระดือิกเบี�ย
ที�ครบกำาหนดืภายใน 1 ปีีต่อิหนี�สนิ
ที�มภีาระดือิกเบี�ยทั�งหมดื (เท่า)

0.38 0.33 0.31

อิตัราส่วนเงินก้่ยมืจัากสถาบนัการเงินต่อิ
หนี�สนิรวม (เท่า) 0.20 0.17 0.26

ปี 2563

ล้านบาท

ปี 2562

ล้านบาท

ปี 2561

ล้านบาท
งบการเงินรวม
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อิตัราส่วนเงินให้สนิเชื�อิที�ไม่ก่อิให้เกิดืรายได้ื
ต่อิสนิเชื�อิรวม (NPL Ratio) (ร้อิยละ) 1.06 1.03 1.12

อิตัราส่วนค่าเผู้ื�อิหนี�สงสยัจัะสญ่ต่อิ
สนิเชื�อิรวม (ร้อิยละ) 1.87 2.84 3.12

อิตัราส่วนผู้ลตอิบแทนจัากสนิทรัพย์ (ROA) 
(ร้อิยละ) 7.50 7.63 8.63

หมายเหตุ	:
	 อตัราส่วนหน้ีสนิสทุธิต่อก�าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษเีงินได้	ค่าเสือ่มราคา	และค่าตดัจ�าหน่าย	(net	debt	to	EBITDA	ratio)	
ค�านวณจาก	 (หน้ีสินทั้งหมดที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)	 /	 ก�าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจ�าหน่าย
	 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	ค�านวณจากก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย	(EBITDA)	/	ดอกเบี้ยจ่าย
	 อตัราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี	ค�านวณจากก�าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	
(EBITDA)	/	(หน้ีสินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย	+	ส่วนของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยระยะยาวที่จะถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี)
	 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นการค�านวณตามนิยามตามข้อก�าหนดสิทธิ	 โดยผู้ออกจะต้องด�ารงสดัส่วนหน้ีสนิ	
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้	(Debt	to	Equity	Ratio)	ของผูอ้อกหุ้นกู้ ในอตัราส่วนไม่เกิน	7:1	(เจด็ต่อหน่ึง)	ณ	วันสิน้งวดบญัชีของแต่ละปี	
โดยท�าการค�านวณจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้	 (ซิ่ึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
ส�านักงาน	ก.ล.ต.)	ตลอดอายุหุ้นกู้
	 อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม	 (NPL	Ratio)	ค�านวณจากสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	
/	สินเช่ือรวม
	 อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	ค�านวณจากค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู(หรือเรียกว่าค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติ	
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน)	/	สินเชื่อรวม
	 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ค�านวณจากก�าไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

ปี 2563

ล้านบาท

ปี 2562

ล้านบาท

ปี 2561

ล้านบาท
งบการเงินรวม
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ทางเลือกสำหรับลูกคาใหม

ออกรถมอเตอรไซค ใหม



5

ชื�อิบริษัท บริษัท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)

ลกัษณะการปีระกอิบธุรกิจั ผู้่้ ให้บริการทางการเงินที�มใิช่สถาบนัการเงิน ปีระกอิบ ธุรกิจัสนิเชื�อิส่วนบคุคลภายใต้
การกำากับ สนิเชื�อิรายย่อิย เพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับ และสนิเชื�อิโฉนดื 
ที�ดืนิ (ไมโครไฟแนนซ์)

ที�ตั�งสำานกังานใหญ่ 332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร 10700

เลขทะเบยีนบริษัท บมจั.เลขที� 0107557000195

Homepage http://www.muangthaicap.com

ทนุจัดืทะเบยีน 2,120,000,000 บาท ( ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)

ทนุจัดืทะเบยีนชำาระแล้ว 2,120,000,000 บาท ( ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)

โทรศัพท์ 02-483-8888

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ 93 อิาคารตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ถนนรัชดืาภเิษก เขตดืนิแดืง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2009-9999

เลขานกุารบริษัท นางสาว มลฑล อ่ิอินแผู้น บริษัท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน)  
332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร 10700  
โทร. 02-483-8888 ต่อิ 12999 Email. Monthon.o@muangthaicap.com

ผู้่ส้อิบบญัชี 1. นายชาญชัย สกุลเกิดืสนิ ผู้่ส้อิบบญัชีรับอินญุาตเลขทะเบยีน 6827 และ/หรือิ  
2. นายโชคชัย งามวุฒกุิล ผู้่ส้อิบบญัชีรับอินญุาตเลขทะเบยีน 9728 และ/หรือิ  
3. นางสาวสรีุรัตน์ ทอิงอิรุณแสง ผู้่ส้อิบบญัชีรับอินญุาตเลขทะเบยีน 4409 และ/หรือิ 
4. นางสาวอิรวรรณ ชุณหกิจัไพศาล ผู้่ส้อิบบญัชีรับอินญุาตเลขทะเบยีน 6105
จัาก บริษัท เคพีเอิม็จัภีม่ไิชย สอิบบญัชี จัำากัดื

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

รายงานประจ�าปี 2563
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 5.1 ขั้อม่ลสำาคัญอ่น
 -ไม่ม-ี

 5.2 ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ
 ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษัทฯ ไม่เป็ีนค่ค่วามหรือิค่ก่รณีในคดืดีืงัต่อิไปีนี�
 

 5.2.1 คดืทีี�อิาจัมผีู้ลกระทบด้ืานลบต่อิสนิทรัพย์ขอิงบริษัทฯ หรือิบริษัทย่อิยที�มจีัำานวนสง่กว่าร้อิยละ 5 ขอิงส่วนผู้่ถื้อิหุ้น  
ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563
 5.2.2 คดืทีี�กระทบต่อิการดืำาเนนิธุรกิจัขอิงบริษัทฯ หรือิบริษัทย่อิยอิย่างมนียัสำาคญั แต่ไม่สามารถปีระเมนิผู้ลกระทบเป็ีน
ตวัเลขได้ื, คดืทีี�มไิด้ืเกิดืจัากการปีระกอิบธรุกิจัโดืยปีกตขิอิงบริษัทฯ หรือิบริษัทย่อิย

 5.3 ต่ลาดำรอง
 -ไม่ม-ี
 

 5.4 สถืาบัันการเงินท่�ติ่ดำต่่อประจำำา
  ธนาคารกรุงเทพ จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารกสกิรไทย จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารกรุงไทย จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารไทยพาณชิย์ จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารซีไอิเอิม็บ ีไทย จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคารแลนด์ื แอินด์ื เฮ้าส์ จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคาร แห่งปีระเทศจันี (ไทย) จัำากัดื (มหาชน)
  ธนาคาร ไอิซีบซีี (ไทย) จัำากัดื (มหาชน)
  บริษัท หลกัทรัพย์โนมร่ะ พัฒนสนิ จัำากัดื (มหาชน)
  บริษัท หลกัทรัพย์ เคจัไีอิ (ปีระเทศไทย) จัำากัดื (มหาชน)
  บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จัำากัดื

 5.5 ท่�ปรึกษากฎหมายุประจำำาบัริษัท
 บริษัท เบเคอิร์ แอินดื์ แม็คเค็นซี� จัำากัดื 990 อิาคารอิับดืุลราฮิม ชั�นที� 5 และชั�น 22-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0-2636-2000 โทรสาร 0-636-2111
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เร่ยุน ท่านผ้่ถืือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท ผู้่บ้ริหาร ตลอิดืจันพนกังานทกุคน
ให้ความสำาคญั และยดึืมั�นต่อิการดืำาเนนิธรุกิจัตามหลกัการกำากับ
ดื่แลกิจัการที�ดืีและจัรรยาบรรณธุรกิจัมาโดืยตลอิดื เพื�อิให้
บริษัทฯ มีการบริหารจััดืการที�มีปีระสิทธิภาพ มีความโปีร่งใส 
และตระหนักถึงผู้ลกระทบต่อิผู้่้มีส่วนไดื้เสียทั�งทางตรงและ
ทางอ้ิอิมทกุฝ่่าย ทั�งนี� เพื�อิให้มั�นใจัว่าการดืำาเนนิการต่างๆ เป็ีนไปี 

ตามนโยบายดืงักล่าว คณะกรรมการบริษัทจังึแต่งตั�งและมอิบหมายให้ 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลทำาหน้าที�กำากับดืแ่ลตดิืตามสนับสนุน
การดืำาเนนิการขอิงบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีตามนโยบายและแนวปีฏบิตัิ 
ดื้านการกำากับดื่แลกิจัการ และจัรรยาบรรณธุรกิจั รวมถึง
นโยบายการพัฒนาอิย่างยั�งยนืขอิงบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลมคีวามเชื�อิมั�นว่านโยบาย
กำากับดื่แลกิจัการที�ดืี จัรรยาบรรณ และจัริยธรรมทางธุรกิจั 
ควบค่่ไปีกับการพัฒนาอิย่างยั�งยืนโดืยคำานึงถึงการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจั สังคม สิ�งแวดืล้อิมขอิงปีระเทศ 
เป็ีนหนึ�งปัีจัจัยัที�สำาคญัที�จัะส่งผู้ลให้บริษัทฯ ก้าวส่ก่ารเป็ีนบริษัท 
ชั�นนำาที�มคีวามเจัริญเตบิโตอิย่างมั�นคงและยั�งยนื และก่อิให้เกิดื
ความเชื�อิมั�นต่อิผู้่ถื้อิหุน้และนกัลงทนุ นอิกจัากนี�บริษัทฯ ยงัไดื้
ตระหนกัถึงการคอิร์รัปีชั�น ซึ�งเป็ีนอิปุีสรรคในการพัฒนาสงัคมและ
เศรษฐกิจัขอิงปีระเทศ โดืยปัีจัจับุนับริษัทฯ ได้ืเป็ีนสมาชิกแนวร่วม 

ภาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการทจุัริตคอิร์รัปีชั�น (Collective 
Action Coalition) อิันเปี็นส่วนหนึ�งในแนวทางการดืำาเนิน
ธุรกิจัที�สอิดืคล้อิงตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี และไดื้
รับปีระกาศนียบัตรจัากโครงการตั�งแต่วันที� 18 ตุลาคม 2562 
 สำาหรับการดืำาเนนิงานในปีี 2563 บริษัทฯ ได้ืรับรางวัล
และการจััดือิันดืับการปีฏิบัติตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี
และความยั�งยืนทั�งภายในปีระเทศและระดืับสากล ดืังนี�
 บริษัทฯ ไดื้รับการปีระกาศผู้ลการปีระเมินระดืับ
อิาเซียน “ASEAN CG Scorecard (ACGS)” ปีี 2562 
ติดือิันดืับ 1 ใน 42 บจั.ไทย ที�ไดื้คะนนดื้านการกำากับดื่แล
กิจัการที�ดืีตั�งแต่ 97.50 คะแนนขึ�นไปีเปี็นปีีแรก โดืยรางวัล
ดืังกล่าวริเริ�มโดืย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) 
ซึ�งเกิดืจัากการสนับสนุขอิง ก.ล.ต. ขอิงปีระเทศต่างๆ ในอิาเซียน 
ร่วมกบัธนาคารพฒันาเอิเชยี (Asian Development Bank-ADB) 
 บริษทัฯ ได้ืรับการปีระกาศผู้ลการปีระเมินการกำากับ 

ดื่แกกิจัการขอิงบริษัทจัดืทะเบียนในตลาดืหลักทรัพย์ฯ 
ปีระจัำาปีี 2563 ว่าอิย่่ในระดืับ “ดืีเลิศ” (5 ดืาว) ติดืต่อิกัน

เปี็นปีีที� 3 ซึ�งจััดืการปีระเมินโดืยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 บริษัทฯ ไดื้รับการรับรอิง (Certified) เปี็นสมาชิก
แนวร่วมปีฏิบัติขอิงภาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการทุจัริต 
(CAC) อิย่างเปี็นทางการ
 บริษัทฯ ไดื้รับการจััดือิันดืับอิย่่ในรายช่อิดืัชนีหุ้น
ยั�งยืน หรือิ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
จัากตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย เปี็นปีีที� 2 ติดืต่อิกัน
 บริษัทฯ ไดื้รับการปีระเมินผู้ลการดืำาเนินงานดื้าน
สิ�งแวดืล้อิม สังคม และการกำากับดื่แลกิจัการ หรือิ ESG 
MSCI Indexในระดืับ “A” เปี็นปีีที� 2 ติดืต่อิกัน ในกลุ่มธุรกิจั
สินเชื�อิเพื�อิผู้่้บริโภค (Consumer Finance) โดืย MSCI 
 บรษิทัฯ ได้ืรับการคดัืเลอืิกเป็ีนสมาชกิและจัดัือัินดืบั
ในดืัชนีความยั�งยืน FTSE4Good Index Series ในกลุ่ม 
FTSE4Good Emerging Index จัาก FTSE Russell ในระดืบั
คะแนน 3.5 จัาก 5 หรือิเท่ากับ 1.4 เท่าขอิงคะแนนเฉลี�ยขอิง
อิุตสาหกรรม
 บริษัทฯ ไดื้รับการคัดืเลือิกเปี็นสมาชิกในดัืชน ี
FTSE Thailand USD Net Tax Index จัาก FTSE Russell 
เน่อิงจัากเปี็นบริษัทฯ ที�มีผู้ลการดืำาเนินงานที�เปี็นกำาไรและมี
การบริหารจััดืการภาษีที�ถ่กต้อิงโปีร่งใสยังผู้ลปีระโยชน์ส่งสุดื
แก่ปีระเทศ
 บริษัทฯ ไดื้เปีิดืเผู้ลข้อิม่ลดื้านผู้ลกระทบต่อิ 
สิ�งแวดืล้อิม และได้ืรับการปีระเมินผู้ลการบริหารการเปีลี�ยนแปีลง 
สภาพภ่มิอิากาศ (Climate Change) ในระดืับ D เพิ�มขึ�นจัาก
ระดืับ D- จัากปีีก่อิน จัาก CDP

 นอิกจัากนั�น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดื้มีการ
ทบทวนและตดิืตามผู้ลการดืำาเนินงานตามแผู้นงาน การกำากับดืแ่ล 

กิจัการที�ดืี รวมถึงแผู้นงานดื้านความรับผู้ิดืชอิบต่อิสังคม 
ชุมชน และสิ�งแวดืล้อิม อิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง 
 ทั�งนี�ปีี 2563 ฝ่่ายเลขานุการบริษัทฯ ไดื้นำาเสนอิต่อิ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในการปีรับปีรุงนโยบายและ
แผู้นงานกำากับดื่แลกิจัการที�ดีืขอิงบริษัทฯ ให้สอิดืคล้อิงกับ
หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีสำาหรับบริษัทฯ จัดืทะเบียน 
ปีี 2560 (CG Code 60) โดืย สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
ตลาดืหลักทรัพย์ ตลาดืหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ประจ�าปี 2563

รายงานประจ�าปี 2563
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ	มุ่งมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่าง

มัน่คงและยัง่ยนืด้วยการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผูถ้อืหุน้และคณุค่า

ร่วมให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสยีทกุภาคส่วน	คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้

ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 เพ่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี	 (Good	

Corporate	Governance)	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้

ก�าหนดนโยบายก�ากับดแูลกจิการ	 และจรรยาบรรณจริยธรรมทาง

ธรุกจิส�าหรบักรรมการผูบ้ริหารและพนักงาน	 เพ่อให้ทกุคนน�าไป

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	

ซ่ึงได้มีประกาศและส่อสารให้พนักงานได้รับทราบ	 รวมทั้ง

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	 (www.muangthaicap.com)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อให้พนักงานของบริษัทฯ	ตลอดจนผู้ที่

เก่ียวข้องมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันด้วยการยึดมั่นต่อความโปร่งใสเป็นธรรม	

ตรวจสอบได้มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 มีการปฏิบัติที่

สอดคล้องกับหลักกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ	

ทีเ่ก่ียวข้อง	ตลอดจนมคีวามรับผดิชอบต่อเศรษฐกจิ	สงัคม	และ

ส่ิงแวดล้อมโดยก�าหนดแนวทางเพ่อเป็นกรอบในการปฏิบตังิาน	

และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ดังนี้

 กรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน 

มุง่มัน่ทีจ่ะน�าหลกัการก�ากับดแูลกจิการ	จรยิธรรมในการด�าเนิน

ธรุกจิ	 และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั	ผูบ้รหิารและพนักงาน	

ไปปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เพ่อสร้างคุณค่าให้แก่

บริษัทฯ	อย่างยั่งยืน

 กรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน

ต้องปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ	ระมดัระวงั	 ซ่อสตัย์สจุรติ

โดยปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบังคับบรษิทัฯ	และประกาศทีเ่ก่ียวข้อง

 กรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

จะยดึมัน่ความเป็นธรรมโดยปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายอย่าง

เท่าเทยีมพร้อมกบัดแูลสอดส่อง	 ควบคุม	 ป้องกนัการตดัสนิใจ

หรือการกระท�าใดๆ	ที่มีความขัดแข้งทางผลประโยชน์และ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	โดยยดึถอืประโยชน์ของบริษทัฯ	เป็นทีต่ัง้

 กรรมการบริษัทฯ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

ยดึมัน่และปฏิบตัติามคูม่อืการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชนั	และ

ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	 เคารพต่อกฎหมายและ

สิทธิมนุษยชน

 ด�าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสีย่งให้อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม	 รวมถงึการมีระบบ

บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเช่อถือได้

 ด�าเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ	ให้

มีบรรษัทภิบาลที่ดี	 มีการก�าหนดอ�านาจ	 หน้าที่และความรับ

ผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผูบ้ริหารอย่างชดัเจน

 ปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	สร้างจติส�านกึอนัดงีาม	

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม	 ตลอดจนมุ่งมั่นในการ

พฒันาและยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่อง

 ด�าเนนิการโดยค�านงึถงึความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้	

ผู้มีส่วนได้เสีย	 ชุมชน	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ตระหนักและ

เคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจ้าของผูถื้อหุ้น	 ปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้น

อย่างเท่าเทียมกัน

 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการด�าเนินธุรกิจ	 โดย

ยดึมัน่ในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าด้วยการรับฟังและ

ทบทวนตนเอง	 เพ่อเพ่ิมศกัยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์ 

สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

 ด�าเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญ

อย่างเพียงพอเช่อถือได้และทันเวลา	ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ

ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ

 ด�าเนินการให้มีการจัดการภาษีให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดี	 การจัดการความเส่ียง

ด้านภาษีที่ดี	และการเปิดเผยเพ่อความโปร่งใส

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับการประเมินการก�ากับดแูล

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย	(IOD)	ในระดับ	

5	ดาว	เป็นปีที	่3	ติดต่อกนั	และได้มกีารทบทวนนโยบาย	และ

แนวปฏบิตัใินการก�ากับดแูลกิจการครอบคลมุเนือ้หาทัง้	5	หมวด	

ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในส่วน	“นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี”	ดังต่อไปนี้	

	 ห้มวดท่้	1	สิทธิของผู ้ถือหุ้ ้น	(The	Rights	of	

Shareholders)	

	 1.	กำรปกป้องและคุ่้มค่รองสิทธิของผู้ถือหุ้้น	

	 บริษทัฯ	ตระหนกัและให้ความส�าคัญต่อสทิธขิองผูถื้อ

หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน	โดยไม่กระท�าการใดๆ	อันเป็นการ

ละเมดิสทิธหิรอืจ�ากดัโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศของ 

บริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางการส่อสารต่อนักลงทุน

เพ่ิมข้ึนผ่านฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ	 ซ่ึงมีทมีงานและ

พนกังานประจ�า	และเว็บไซต์ของบริษทัฯ	ในส่วนของ	“นักลงทุน

สมัพนัธ์”	 ซ่ึงจะมีข้อมลูปัจจบุนัและข้อมูลสารสนเทศของบรษิทัฯ	

รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น
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 2.	กำรจัดประชืุ่มผู้ถือหุ้้น	

	 2.1	กำรประชืุ่มผู้ถือหุ้้น

	 ในปี	 2563	 เน่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค	Covid-19	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติจ่ายปันผล

ระหว่างกาล	เม่อวันที	่7	พฤษภาคม	2563	แทนมตกิารจ่ายปันผล

ประจ�าปี	 ซ่ึงใช้มติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีที่มี

การล่าช้าจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพ่อบรรเทาผลกระทบต่อ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		อย่างไรก็ตาม	เม่อสถานการณ์วิกฤต 

จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส	COVID-19	 ในประเทศเริ่ม

คลี่คลาย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงมีมติให้จัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เม่อวันที่	17	สิงหาคม	2563	

เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุม	ปิ�นเกล้า	2	(ชั้น	9)	โรงแรม

รอยัล	ซิตี้	เลขที่	800	ถนนบรมราชชนนี	แขวงบางกอกน้อย	

เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	โดยเป็นไปตามข้อบังคับของ 

บรษิทัฯ	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึการปฏิบตัใิห้สอดคล้อง 

กับหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	 (AGM	

Checklist)	 และมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม 

แนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	 หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	ดังนี้	

 	บรษิทัฯ	 เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรายบคุคลสามารถ 

น�าเสนอเร่องหรอืวาระพจิารณาเพ่อเข้าบรรจเุป็นวาระการประชมุ	

และเสนอช่อบคุคลทีมี่คณุสมบัตเิหมาะสมเพ่อเข้ารบัการเลือกตัง้

เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล	เป็นการล่วงหน้า	3	เดอืน	คอืตัง้แต่

เดอืนพฤศจิกายน	-	มกราคม	โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์	ข้ันตอน	

วธิกีารด�าเนนิการและเอกสารในการใช้สทิธิดงักล่าวบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ	http://investor.muangthaicap.com/th/document/

shareholders-meeting	อย่างไรก็ตาม	ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

คนใดใช้สิทธิดังกล่าว	 ดังที่ได้แจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 	บรษิทัฯ	 จดัท�าและจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้และเอกสารบอกกล่าวนดัประชมุเพ่อให้ผูถื้อหุน้รับทราบ

ข้อมลู	วัน	เวลา	สถานทีแ่ละวาระการประชุมข้ันตอนการปฏบิตัิ

ในการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องน�าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ก่อนเข้าร่วมประชุม	 ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกบัเร่องที่

ต้องตดัสนิใจในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมให้แก่ผูถื้อหุน้

พร้อมกบัรายงานประจ�าปีให้ทุกคนได้ทราบเป็นภาษาไทย	 และ

ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	

30	 วัน	และจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทางไปรษณย์ีให้แก่ผูถื้อหุน้

พร้อมรายงานประจ�าปีในรูปแบบ	QR	Code	ล่วงหน้า	7	วัน

ก่อนวนัประชมุ	เพ่อให้ผูถื้อหุ้นมเีวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอ

 	บรษิทัฯ	ลงประกาศในหนังสอืพมิพ์เป็นเวลา	3	วนั

ติดต่อกันล่วงหน้ามากกว่า	7	วัน	ก่อนวันประชุม

 	บริษัทฯ	 มิได้มีการเพ่ิมวาระการประชุม	 หรือ	

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมโดย

ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

 	บรษิทัฯ	จดัท�าหนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวง

พาณิชย์ก�าหนดและมคี�าอธิบายข้ันตอนในการมอบฉนัทะ	และ

เอกสารที่ต้องใช้อย่างชัดเจน	 แนบไปกับหนังสือบอกกล่าว

นัดประชุม	 ส�าหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้

บุคคลอ่นเข้าร่วมประชุมแทน	โดยบริษัทฯ	จัดหาและติดอากร

แสตมป์ให้ทั้ งยังเสนอช่อประธานคณะกรรมการหรือ 

กรรมการอสิระ	ให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบ

ฉันทะด้วย

 	เพ่อให้การประชุมด�าเนินการอย่างมีประสิทธภิาพ 

บรษิทัฯ	 ได้น�าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาใช้ในกระบวนการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุม	กระบวนการนับคะแนนเสยีง	และกระบวนการ

แสดงผลการลง	คะแนนเสยีง	ให้เกิดความรวดเรว็	และแม่นย�า	

ซ่ึงบริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง	

ก่อนเวลาประชุมได้ไม่น้อยกว่า	2	ชั่วโมง	

 	คณะกรรมการ	 คณะกรรมการย่อยทุกชุด	 และ

ประธานกรรมการบริหาร	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง	

ผูส้อบบัญช	ีและผูแ้ทนจากบริษทั	ลอว์	ชายนิง่	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นที่

ปรกึษาทางกฎหมายและท�าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจการ	 (Inspector)	

เข้าร่วมการประชุม	สามัญผู้ถือหุ้นอ	ย่างพร้อมเพรียง	 โดยมี 

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	อาสาสมัครตัวแทน 

ผูถื้อหุน้รายย่อย	 เข้าร่วมสังเกตการณ์เพ่อให้การประชุมด�าเนินการ

อย่างถูกต้อง	และโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษทัฯ	

 	ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้	 คุณศกัดิ�ชยั	

วิรุฬห์ชีว	 ซ่ึงเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่บริษัทฯ	 แต่งตั้งให้แจ้ง

จ�านวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง	

และรับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ	รวมถึงช้ีแจงหลักเกณฑ์

และขั้นตอนการประชุม	การออกเสียงลงคะแนน	และการนับ

คะแนนเสียง	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็น	 และตั้งค�าถามในวาระต่างๆ	 อย่างเป็นอิสระก่อนการ

ลงมติในแต่ละวาระ	และประกาศผลการลงคะแนนเสียงทั้ง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	และจ�านวนบัตรเสีย	ใน

แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ	

	 เน่องจากบริษัทฯ	มีหุ้นประเภทเดียว	คือ	หุ้นสามัญ	

ซึ่ง	 1	หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1	 เสียง	และถือเสียง

ข้างมากเป็นเกณฑ์	 ยกเว้นกรณีทีมี่กฎหมายก�าหนดเป็นอย่างอ่น	

โดยหากผู้ถือหุ้นคนใดท่ีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดซ่ึงที่

ประชมุจะได้ลงมตผิูถ้อืหุ้น	บคุคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในวาระนั้น	 นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือก

ตั้งคณะกรรมการ	ซ่ึงกรรมการผู้ได้รับการเสนอช่อ	และเป็น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงจะสามารถลงคะแนนได้ตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ

 2.2	กำรเลือกตั�งกรรมกำรเป็นรำยบุค่ค่ล

 	ส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทฯ	ก�าหนด

รายงานประจ�าปี 2563
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ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยได้ระบุข้อมูล

ประวัติโดยย่อของผู้ที่ถูกเสนอช่อเพ่อเข้ารับการเลือกตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งหรือกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	รวมถึง

ข้อมลูอ่นทีเ่ก่ียวข้องและจ�าเป็นเพ่อประโยชน์ในการพจิารณาของ	

ผูถื้อหุ้นด้วย	 ทัง้นีก่้อนเร่ิมการพจิารณาวาระเลอืกตัง้กรรมการ	

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่อได้ออกจากห้องประชุม	 เพ่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียง

อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส	 ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	 2563	 นี้	 นายสุชาติ	 ศุภพยัคฆ์์	 ได้รับการเสนอช่อ

เพ่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ได้ออกจาก

ห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระดังกล่าว

	 2.3	กำรก�ำห้นดค่่ำตอบแทนกรรมกำร

 	ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการ	 ได้มีการระบุ

จ�านวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละ

ต�าแหน่งได้รับ	ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์	การพิจารณา

จ่ายค่าตอบแทน

 	ส�าหรับวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และอนุมัติค่า

สอบบญัช	ีมีการแจ้งช่อผูส้อบบริษทัฯ	บรษิทัทีสั่งกดั	ประวัติการ

ท�างานโดยย่อ	ความเป็นอิสระของผู้สอบ	บัญชี	และจ�านวนปี

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี	ของบริษัทฯ	และเหตุผลใน

การเสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งหรอืการกลบัมาด�ารงต�าแหน่ง	

อัตราค่าสอบบัญชี	และข้อมูลอ่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเพ่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจาณาของผู้ถือหุ้น

	 2.4	กำรจ่ำยเงินปันผล

 	ส�าหรบัวาระจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 มีการระบุ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล	อตัราเงนิปันผล	และจ�านวนเงินปันผล 

ที่เสนอจ่าย	 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต	 และวันจ่าย

เงินปันผล	 ซ่ึงก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น	 ต้องได้รับเงินปันผลภายใน	

30	วัน	หลังจากที่มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในท่ีประชุม

คณะกรรมการเม่อวันที	่8		เมษายน		2563		พร้อมเหตผุลและ 

ข้อมลูประกอบการพิจารณา	 ทัง้นีต้ามข้อบงัคับของบรษิทัฯ	 และ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะต้อง

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ

 	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารบนัทกึภาพ	ภาพเคล่อนไหว 

และเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	 เพ่อให้ผู้ถือหุ้นและ	 ประชาชนทั่วไปสามารถเข้า

รับชมการประชุมย้อนหลัง	ได้เพ่อความโปร่งใส

 	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการจัดท�าผลสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุม	พร้อมผลคะแนนของแต่ละวาระ	 ให้ผู้ถือหุ้นและ

ประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใน	วันที	่	17	สิงหาคม	2563	

วันเดียวกันหลังจากเสร็จส้ินการประชุม	 และเผยแพร่ลงบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในวันถัดไป

 	บริษัทฯ	ได้จัดท�ารายงานบันทึกการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 ครอบคลุม

รายละเอียดส�าคัญเร่องต่างๆ	อาทิ	ประเด็นค�าถาม-ค�าตอบที่

ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระมติที่ประชุม	พร้อมคะแนนเสียง

ที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียง	 และจ�านวนบัตรเสีย	

เป็นต้น	 ทัง้นีร้ายงานบันทกึการ	 ประชุมได้ถูกเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น

และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

ของตลาดหลักทรัพย์	แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ลงบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ภายใน	 14	 วัน	 หลังจากเสร็จส้ินการ

ประชุม

	 2.5	กำรส่อสำรระห้ว่ำงกันของผู้ถือหุ้้น

 บริษัทฯ	 ได้อ�านวยความสะดวกตามสมควรให ้

ผูถื้อหุน้ทกุรายได้ใช้สิทธิ	โดยจดัประชุมในวนัท�าการ	ณ	โรงแรม

ซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพฯ	 ใกล้ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	 ซ่ึง

ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวก	 และ

มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

ติดต่อส่อสารระหว่างกัน	 และสอดคล้องกับนโยบาย	 Social	

Distancing	เพ่อป้องกันผูถ้อืหุน้จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส	

Covid-19	 โดยจดัให้มอีปุกรณ์	แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมอื	

มกีารตรวจวดัอณุหภมูขิองผู้เข้าร่วมงานทุกคน	 และจดัให้ทีน่ัง่ 

มีระยะห่างระหว่างกันตามแนวทางปฎิบัติของกระทรวง

สาธารณสุข	

 	บริษัทฯ	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็น 

ผู้ประสานงานการให้ข้อมูลและตอบค�าถามกับผู้ถือหุ้น

	 ห้มวดท่้	2	กำรปฏิบิตัต่ิอผูถื้อหุ้น้อย่ำงเท่ำเท้ยมกัน	

(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

	 1.	กำรป้องกันกำรใช้ื่ข้อมูลภำยในโดยมิชื่อบ	

(Insider	Trading)

 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบาย	 จรรยาบรรณและบท

ลงโทษว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 และการซื้อขายหลักทรัพย์

ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	 เพ่อป้องกนัมใิห้กรรมการ	ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพ่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่นโดยมิชอบ	

โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	

ห้ามซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ	 ในช่วงเวลาที่จะมีการเปิดเผย

ข้อมลูทางการเงินทีส่�าคญั	 หรอืในช่วงเวลาทีก่�าหนด	 (Blackout 

period)	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้	เป็นระยะเวลา	45	วัน	

 	 ท้ังนี้ในปี	2563	บริษัทฯ	ไม่พบกรณีที่กรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงานท�าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล

ภายใน	หรือซ้ือขายในช่วงเวลา	Blackout	period
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  รายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถือิหุ้นบริษัทฯ ขอิงกรรมการและผู้่้บริหารในปีี 2563

1 พลเรือิเอิกอิภชิาติ  
เพ็งศรีทอิง

ปีระธาน
คณะกรรมการ/
ปีระธานคณะ
กรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน/
กรรมการอิสิระ

500,000 500,000 - 0.024

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

2 นางกอิงแก้ว
เป่ีียมด้ืวยธรรม

กรรมการ /ปีระธาน
กรรมการตรวจัสอิบ/ 
กรรมการบรรษัท
ภบิาล/
กรรมการอิสิระ

800,000 800,000 - 0.038

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

3 นางนงนชุ ดืาวาสวุรรณ กรรมการ/กรรมการ
ตรวจัสอิบ/กรรมการ
บริหารความเสี�ยง/
กรรมการอิสิระ

- - - -

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

4 นายกัมพล ตตยิกวี
(หมดืวาระระหว่างปีี)

ปีระธาน
คณะกรรมการ
ความเสี�ยง/
กรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการอิสิระ

300,000 200,000 100,000 0.014

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2563

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
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5 ดืร.โยธนิ อินาวิล กรรมการ/ปีระธาน
กรรมการบรรษัท
ภบิาล/กรรมการ
สรรหาและกำาหนดื
ค่าตอิบแทน/
กรรมการอิสิระ

260,000 200,000 60,000 0.012

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

6 นายสชุาต ิศภุพยคัฆ์
(เข้ารับตำาแหน่ง
ระหว่างปีี)

กรรมการ/ปีระธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง/
กรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการอิสิระ

-

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

7* นายช่ชาต ิเพ็ชรอิำาไพ กรรมการ/ปีระธาน
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - - -

8* นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการ/
กรรมการผู้่จ้ัดัืการ

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - - -

9 ดืร.ศึกษิต  เพชรอิำาไพ กรรมการ/ กรรมการ 
บรรษัทภบิาล/
กรรมการ สรรหา
และกำาหนดื  
ค่าตอิบแทน

902,100 902,000 100 0.043

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2563

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
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10 นายสรุพงษ์ เพ็ชรอิำาไพ รอิงกรรมการ
ผู้่จ้ัดัืการ (อิาวุโส)

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

11 นายปีริทศัน์  เพชรอิำาไพ รอิงกรรมการ
ผู้่จ้ัดัืการ

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

50,000 - - 0.002

12 นางดืวงแข สงนุย้ ผู้่ช่้วยกรรมการ
ผู้่จ้ัดัืการ

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

13 นายสรัุตน์ ฉายาวรเดืช ผู้่ช่้วยกรรมการ
ผู้่จ้ัดัืการ

- - - -

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

14 นางสาววิมลรัตน์ หนจ่ัลุ ผู้่จ้ัดัืการฝ่่ายบญัชี 504,000 504,000 - 0.024

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

-

15 นายสมเกียรต ิรัศมี ผู้่จ้ัดัืการฝ่่ายกิจัการ
สาขา

219,000 219,000 - 0.010

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

16 นายอิำานาจั เนยีมสี ผู้่จ้ัดัืการฝ่่ายหนี�สนิ 400,000 419,300 (19,300) 0.019

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2563

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563
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17 นายบญัญตั ินลิศริิ ผู้่ช่้วยผู้่จ้ัดัืการ 
ฝ่่ายกิจัการสาขา

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

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

18 นายนยิม รอิดืน้อิย ผู้่ช่้วยผู้่จ้ัดัืการ
ฝ่่ายกิจัการสาขา

438,000 438,000 - 0.021

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

- - - -

19 นายปีระดืษิฐ ทอิงคำา ผู้่ช่้วยผู้่จ้ัดัืการ 
ฝ่่ายกิจัการสาขา

200,000 200,000 - 0.009

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

37,000 37,000 - 0.002

20 นายสงกรานต์ เอิี�ยมกาย ผู้่ช่้วยผู้่จ้ัดัืการ 
ฝ่่ายกิจัการสาขา

14,000 30,000 (16,000) 0.001

ค่ส่มรส และบตุร
ยงัไม่บรรลนุติภิาวะ

37,000 37,000 - 0.002

หมายเหตุ:	*	นายชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ	และนางดาวนภา	เพชรอ�าไพ	เป็นคู่สมรสกัน	

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2563

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2562

จ�านวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น/
(ลดลง)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

 2. การป้องกันการทำารายุการท่�อาจำก่อให้เกิดำควัาม
ขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ (Conflict of Interest)
  บริษัทฯ กำาหนดืนโยบายที�ไม่ให้กรรมการผู้่้บริหาร 
และพนักงาน รวมทั�งผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงกับบุคคลต่างๆ ดืังกล่าว 
แสวงหาผู้ลปีระโยชน์ส่วนตัวที�ขัดืแย้งกับผู้ลปีระโยชน์ขอิง 
บริษัทฯ และควรหลกีเลี�ยงการกระทำาที�ก่อิให้เกิดืความขัดืแย้ง
ทางผู้ลปีระโยชน์ และผู้่้ที�มีส่วนเกี�ยวข้อิง หรือิมีส่วนไดื้เสีย 
หรือิเกี�ยวโยงกับรายการที�พิจัารณามีหน้าที�ต้อิงแจั้งให้บริษัทฯ 
ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือิการเกี�ยวโยงขอิงตนในรายการดืงักล่าว 
โดืยบคุคลดืงักล่าวไม่มส่ีวนร่วมในการตดัืสนิใจัใดืๆ ในธรุกรรม
ดืังกล่าว
  บริษัทฯ กำาหนดืให้กรรมการ และผู้่้บริหารขอิง 
บริษัทฯ มีหน้าที�ในการรายงานการถือิครอิงหลักทรัพย์ ใน
บริษัทฯ ขอิงตนเอิง ค่่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอิดืจันรายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลักทรัพย์ต่อิ

สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดืโทษ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ 
และตลาดืหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในแบบแสดืงรายการข้อิม่ล
ปีระจัำาปีี (แบบ 56-1) และรายงานปีระจัำาปีี 2562 (แบบ 56-2)
  ในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่พบรายการที�มคีวามขัดืแย้ง
ทางผู้ลปีระโยชน์อิันขัดืต่อินโยบายการปี้อิงกันการทำารายการ
ที�อิาจัก่อิให้เกิดืความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์

 3. การทำารายุการระหว่ัางกันขัองบัริษัทฯ กับับุัคคล
ท่�ม่ส่วันได้ำเส่ยุ (Related Party Transactions)
  ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณา
ความเหมาะสมขอิงรายการที�เกี�ยวโยงกันอิย่างรอิบคอิบว่า
รายการที�เกี�ยวโยงกันไดื้กระทำาอิย่างยุติธรรม เงื�อินไขต่างๆ 
ขอิงรายการระหว่างกันเป็ีนไปีตามราคาตลาดื ราคาตามสญัญา
และราคาที�ตกลงกัน ซึ�งมีความสมเหตุสมผู้ลและเปี็นไปีตาม
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การปีระกอิบธรุกิจัทั�วไปี เป็ีนไปีตามราคาตลาดื และเป็ีนไปี
ตามปีกติในธุรกิจัทั�วไปี (Fair and at Arm’s Length Basis) 
และเปี็นไปีตามหลักเกณฑ์ขอิงสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ และตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทยอิย่างเคร่งครัดื ในเรื�อิงการกำาหนดืราคา (Transfer 
Pricing Policy) และเงื�อินไขต่างๆ กับบุคคลที�อิาจัมีความขัดื
แย้งดื้านผู้ลปีระโยชน์ว่าเสมือินทำารายการกับบุคคลภายนอิก 
โดืยกรรมการและผู้่บ้ริหารที�มส่ีวนได้ืเสยีมไิด้ืร่วมพิจัารณาและ
อิอิกเสียงในเรื�อิงที�เกี�ยวกับรายการระหว่างกันที�ตนเกี�ยวข้อิง  
 บริษัทฯ ไดื้เปีิดืเผู้ยรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตาม 

หลกัเกณฑ์ขอิงสำานกังานคณะกรรมการกำากับ หลกัทรัพย์และ
ตลาดืหลักทรัพย์ และตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

ในแบบแสดืงรายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี (แบบ 56-1) และ
รายงานปีระจัำาปีี 2562 (แบบ 56-2)
  ในปีี  2563  คณะกรรมการตรวจัสอิบ ได้ืรายงาน
ผู้ลการตรวจัสอิบรายการระหว่างกันที�เกิดืขึ�นในระหว่างปีีให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบพร้อิมกับงบการเงินรายไตรมาส 
และงบการเงินปีระจัำาปีี

 4. การมส่่วันได้ำเส่ยุขัองกรรมการและ/หรือผ่บ้ัริหาร
ระดัำบัส่งขัองบัริษัทฯ
 บรษัิทฯ กำาหนดืให้กรรมการและผู้่บ้ริหารระดืบัสง่
ต้อิงรายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิงตนเอิง และบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข้อิง ซึ�งมีส่วนไดื้เสียที�เกี�ยวข้อิงกับการบริหารจััดืการ
กิจัการขอิงบริษัทฯ หรือิบริษัทย่อิย เม่อิเข้าดืำารงตำาแหน่ง
กรรมการหรือิผู้่้บริหารระดืับส่ง และรายงานทุกครั�งเม่อิมีการ
เปีลี�ยนแปีลงข้อิม่ลผู้่้มีส่วนไดื้เสีย รวมถึงรายงานเปี็นปีระจัำา
ทุกสิ�นปีี ทั�งนี� เลขานุการบริษัทฯ จัะต้อิงจััดืส่งสำาเนารายงาน
การมส่ีวนได้ืเสยีดืงักล่าวให้แก่ปีระธานกรรมการ และปีระธาน
กรรมการตรวจัสอิบเพ่อิให้เป็ีนไปีตามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดืหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ เพ่อิใช้ข้อิม่ลดืังกล่าว
ในการตรวจัสอิบและปี้อิงกันความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์
 บริษัทฯ กำาหนดืให้ผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ ม ี

หน้าที�ต้อิงรายงานต่อิคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ เกี�ยวกับ
การซื�อิขายหุ้นขอิงบริษัทฯ อิย่างน้อิย 1 วัน ล่วงหน้าก่อิน
ทำาการซื�อิขาย
 ในการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที�
มีส่วนได้ืเสยีในเร่อิงใดื จัะไม่ร่วมพจิัารณาและไม่มสีทิธอิิอิกเสยีง 
ในเรื�อิงนั�น โดืยให้มีการบันทึกไว้ ในรายงานการปีระชุมดื้วย

 หมวัดำท่� 3 บัทบัาทขัองผ่ม้ส่่วันได้ำเส่ยุ (The Role 
of Stakeholders) 
 บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้่้มีส่วนไดื้เสียในผู้ลปีระโยชน์
ขอิงบริษัทฯ ควรได้ืรับการดืแ่ลจัากบริษัทฯ ตามสิทธิที�กำาหนดื

โดืยกฎหมายหรือิโดืยข้อิตกลงที�ทำาร่วมกันโดืยคำานึงถึงความ
สัมพันธ์และความร่วมมือิที�ดืีระหว่างกันเพื�อิสร้างความมั�นคง
ทางการเงนิ และความยั�งยืนขอิงกิจัการ ดืังนั�นบริษัทฯ จัึงให้
ความสำาคัญต่อิการปีฏบิตัอิิย่างเป็ีนธรรมและสทิธขิอิงผู้่ม้ส่ีวน
ไดื้เสียทุกฝ่่ายขอิงบริษัทฯ ทั�งผู้่้มีส่วนไดื้เสียที�เปี็นผู้่้ที�ไดื้รับ
ผู้ลกระทบโดืยตรงจัากการดืำาเนนิธรุกิจัขอิงบริษัทฯ และกลุม่ที�
ไดื้รับผู้ลกระทบโดืยอิ้อิม ซึ�งนับตั�งแต่ปีี 2561 เปี็นต้นมา 
บริษัทฯ จััดืกลุ ่ม ผู้่ ้มีส่วนไดื้เสียอิอิกเปี็น 7 กลุ ่ม โดืย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้พิจัารณาเพิ�มหน่วยงานกำากับดื่แล
มาเป็ีนอิกีหนึ�งกลุม่ผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยี เนื�อิงจัากธุรกิจัเกือิบทั�งหมดื
ขอิงบริษัทฯ ไดื้รับผู้ลกระทบจัากกฎหมายและการกำากับดื่แล
ขอิงธนาคารแห่งปีระเทศไทย นอิกจัากนั�น บริษัทฯ ยงัมหีน้าที�
ต้อิงรายงานต่อิธนาคารแห่งปีระเทศไทย และหน่วยงานกำากับ
อิื�นๆ ที�เกี�ยวข้อิง
 อิย่างไรก็ตาม ความรับผู้ิดืชอิบปีระเดื็นผู้ลกระทบ 
และเครื�อิงมือิที�ใช้ ในการสื�อิสารต่อิกลุ่มผู้่้มีส่วนไดื้เสียอิาจั
แตกต่างกันอิอิกไปีในแต่ละปีี อินัเนื�อิงมาจัากการเปีลี�ยนแปีลง
ขอิงสภาพแวดืล้อิม และความเสี�ยงที�เปีลี�ยนแปีลง ซึ�งบริษัทฯ 
จัะทำาการปีรับปีรุงเปี็นระยะๆ เพื�อิการพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิง 
บริษัทฯ บทบาทขอิงผู้่้มีส่วนไดื้เสียในค่่มือิจัรรยาบรรณธุรกิจั
ขอิงบริษัทฯ สามารถสรุปีไดื้ ดืังนี�

 นโยุบัายุและแนวัปฏบิัติั่ต่่อพินักงาน ผ่บ้ัริหาร และ
คณะกรรมการ
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสำาคญัขอิงพนกังาน ผู้่บ้ริหาร 
และคณะกรรมการทุกคนในบริษัทฯ ซึ�งจัะมีส่วนร่วมในการขับ
เคล่อินให้บริษัทฯ สามารถดืำาเนินธุรกิจัต่อิไปีในอินาคต คณะ
กรรมการจังึกำาหนดืนโยบายและแนวปีฏิบตัด้ิืานสทิธิมนุษยชน 

ตามกรอิบงานขอิงอิงค์การสหปีระชาชาติในการคุ้มครอิง 
เคารพและเยยีวยา โดืยเคารพต่อิหลกัสทิธ ิมนษุยชนทกุระดืบั 
และมุง่มั�นป้ีอิงกันการละเมดิืสทิธมินษุยชนโดืยปีฏบิตัต่ิอิทกุคน
อิย่างเท่าเทียมปีราศจัากการเลือิกปีฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริม
สทิธมินษุยชน หลกีเลี�ยงการกระทำาที�เป็ีนการละเมดิืสทิธมินษุยชน 
นอิกจัากนั�นบริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความสำาคญัในด้ืานแรงงาน 

โดืยปีฏบิตัต่ิอิพนกังาน ผู้่บ้ริหาร และคณะกรรมการตามกฎหมาย
แรงงานและข้อิบงัคบัต่างๆที�เกี�ยวข้อิงกับแรงงานอิย่างเป็ีนธรรม 
 ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้กำาหนดืนโยบายแจั้งเรื�อิงร้อิงเรียน
และมาตรการคุ้มครอิงพนักงานซึ�งเปี็นผู้่้ร้อิงเรียน หรือิผู้่้แจั้ง
เบาะแสอิย่างเคร่งครัดื เพื�อิแสดืงให้เห็นถึงความโปีร่งใสและ
การปีฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขอิงบริษัทฯ โดืยกระบวนการ
แจั้งเรื�อิงร้อิงเรียนจัะดืำาเนินการเพื�อิให้เกิดืความเปี็นอิิสระ 
โดืยหน่วยงานตรวจัสอิบภายในและคณะกรรมการตรวจัสอิบ
มีหน้าที�ในการดืำาเนินการสืบสวนเรื�อิงร้อิงเรียนต่างๆ ตามที�
เปีิดืเผู้ยไว้ ในนโยบายการแจั้งเรื�อิงร้อิงเรียนบนหน้าเว็บไซต์
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ขอิงบริษัทฯ พนักงานสามารถแจั้งเรื�อิงร้อิงเรียนผู้่านช่อิงทาง
จัดืหมายอิเิลก็ทรอินกิส์ (whistleblower@muangthaicap.com)  
และทางจัดืหมาย  บริษัท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
เลขที�  332/1  ถนนจัรัญสนทิวงศ์  แขวงบางพลดัื  เขตบางพลัดื 
กรุงเทพมหานคร 10700 หรือิเบอิร์โทรศัพท์ 02-4838888
 นอิกจัากนั�น บริษัทฯ กำาหนดืแนวทางในการปีระเมนิ
ผู้ลงานและการกำาหนดืผู้ลตอิบแทนต่อิพนักงาน ผู้่้บริหาร 
และคณะกรรมการอิย่างเปี็นธรรมและเหมาะสม สอิดืคล้อิง
กับผู้ลการดืำาเนินงานระยะสั�นและระยะยาวขอิงบริษัทฯ และ
สามารถเปีรียบเทียบกับอิุตสาหกรรมเดืียวกัน ตลอิดืจันให้
ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความร่้ความสามารถ
เพื�อิให้สามารถปีฏบิตังิานเผู้ื�อิผู้ลักดืนัการดืำาเนนิงานขอิงบริษัทฯ 
ไปียงัทศิทางที�คณะกรรมการวางไว้ไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภาพ 
รวมถึงการกำาหนดืนโยบายด้ืานความปีลอิดืภยั และสขุอินามยั 

ในสถานที�ทำางานอิีกดื้วย 
 อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังกำาหนดืจัรรยาบรรณว่า
ด้ืวยการใช้ข้อิมล่ภายใน และการซื�อิขายหลกัทรัพย์ขอิงบริษัทฯ 
เพื�อิป้ีอิงกันมใิห้กรรมการ ผู้่บ้ริหารและพนกังานใช้ข้อิมล่ภายใน
เพื�อิหาผู้ลปีระโยชน์แก่ตนเอิง หรือิผู้่้อิื�นโดืยมิชอิบ ซึ�งมีการ
แจั้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในอิงค์กรถือิปีฏิบัติและมี
การติดืตามผู้ลอิย่างสมำ�าเสมอิ ดืังนั�น คณะกรรมการและ 
ผู้่้บริหารจัึงมีหน้าที�รายงานการถือิครอิงหลักทรัพย์และการ
เปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลักทรัพย์ให้เปี็นไปีตามเกณฑ์ขอิง
สำานกังานคณะกรรมการกำากับ หลกัทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์
และรายงานต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั�งที�มีการซื�อิขาย
หลกัทรัพย์ และในการปีระชุมคณะกรรมการ เลขานกุารจัะต้อิง
รายงานสรุปีการถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�ปีระชุม
รับทราบทุกครั�ง

 นโยุบัายุและแนวัปฏิบััติ่ต่่อล่กค้า
 บริษัทฯ ดืำาเนินธุรกิจัอิย่่บนความซื�อิสัตย์  ยุติธรรม  
ให้ข้อิม่ลที�ถ่กต้อิงแก่ล่กค้า  และทำาการแข่งขันเสรีตามกลไก
ขอิงตลาดื โดืยคำานงึถึงความต้อิงการและความพึงพอิใจัสง่สดุื
ขอิงล่กค้าเปี็นสำาคัญ  มีแนวทางดืำาเนินธุรกิจัโดืยมีล่กค้าเปี็น
ศ่นย์กลาง (Customer Centric) ภายใต้สโลแกน “บริการ
ใกล้ชิดื ดืุจัญาติมิตรที�ร้่ ใจั”  มีความรับผู้ิดืชอิบต่อิล่กค้า และ
ดืแ่ลรักษาความลบัขอิงลก่ค้า รวมถึงการคดิืค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
เพื�อิความสะดืวกรวดืเร็วใจัการบริการต่อิลก่ค้า  โดืยได้ืกำาหนดื
นโยบายและแนวทางปีฏิบัติต่อิล่กค้าซึ�งมุ ่งเน้นเรื�อิงความ
รับผู้ดิืชอิบต่อิลก่ค้า ครอิบคลมุทั�งด้ืานความต้อิงการขอิงลก่ค้า 
ความพึงพอิใจัขอิงล่กค้า และสิทธิอิันพึงมีขอิงล่กค้า ดืังนี�
  บริษัทฯ จััดืให้มีการปีระเมินความสามารถในการ
ชำาระหนี�ขอิงล่กค้าอิย่างถี�ถ้วน โดืยมุ่งเน้นให้ล่กค้าไม่ก่อิหนี�
เกินตัว และมีเงินเหลือิสุทธิเพียงพอิต่อิการดืำารงชีพ

 บริษัทฯ พัฒนาอิอิกแบบและนำาเสนอิผู้ลิตภัณฑ์
สินเชื�อิที�สอิดืคล้อิงกับความต้อิงการขอิงล่กค้า โดืยคำานึงถึง
ความมั�นคงทางการเงินในระยะยาว 
 บรษิทัฯ ดืำาเนนิการส่งเสริมการตลาดือิย่างเหมาะสม 

 และไม่กระตุ้นการก่อิหนี�ที�ไม่จัำาเปี็น 
 บริษัทฯ เช่อิว่าการรับฟังความต้อิงการ และ
ความพึงพอิใจัขอิงล่กค้าเป็ีนบันไดืสำาคัญในการพัฒนาอิย่าง
ยั�งยืนขอิงบริษัทฯ ทั�งนี� เปี้าหมายขอิงการปีรับปีรุงผู้ลิตภัณฑ์
สนิเชื�อิ และบริการให้สอิดืคล้อิงกับความต้อิงการที�แท้จัริงขอิง
ล่กค้า จัึงพัฒนาช่อิงทางการสื�อิสารกับล่กค้าให้ล่กค้าสามารถ
ต ิชม ร้อิงเรียน การให้บริการผู่้าน ช่อิงทางอิื�นๆ อิาท ิสายด่ืวน 
อิีเมล สื�อิสังคมอิอินไลน์ ทั�งแอิปีพลิเคชัน ช่อิงทางรับเรื�อิง
ร้อิงเรียน (Whistleblower Channel) รวมถึงการปีรับปีรุง
ปีระสบการณ์ขอิงลก่ค้า (Customer Experience) เช่น บริการ 
AI Chatbot ใน Facebook Messenger
 บริษทัฯ ดืำาเนินธรุกจิัด้ืวยความรับผิู้ดืชอิบต่อิสทิธิ 
อัินพึงมีขอิงล่กค้า และมีนโยบายที�จัะไม่ปีฏิบัติการใดืๆ อัิน
จัะละเมิดืสิทธิอัินพึงมีขอิงล่กค้า อิาทิ สิทธิในการตัดืสินใจั
ดื้านการเงินที�เหมาะสม หมายความถึงสิทธิที�ล่กค้าจัะสามารถ
ตัดืสินใจัขอิสินเชื�อิในจัำานวนที� ล่กค้าพึงพอิใจั
 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในข้อิม่ลส่วนบุคคลขอิง
ลก่ค้า ซึ�งบรษิทัฯ ได้ืกำาหนดืนโยบายการปีกป้ีอิงข้อิมล่ส่วนบคุคล 
และความมั�นคงขอิงระบบสารสนเทศดัืงเปิีดืเผู้ยในหน้าเวบ็ไซต์
ขอิงบรษิทัฯ เพ่อิเป็ีนแนวปีฏบิตัใินการคุม้ครอิงข้อิมล่ส่วนบคุคล
ขอิงทั�งล่กค้า พนักงาน และค่่ค้าขอิงบริษัทฯ ให้สอิดืคล้อิงกับ 
พ.ร.บ. ข้อิม่ลส่วนบุคคลที�ปีระกาศใช้แล้วอิีกดื้วย

 นโยุบัายุและแนวัปฏบัิัติ่ต่่อผ่ถื้ือหุ้น/นักลงทุน/เจ้ำาหน่�
  บริษัทฯ ให้ความเคารพแก่สิทธขิอิงผู้่ถื้อิหุน้ นกัลงทุน 
และเจั้าหนี�ทุกรายอิย่างเสมอิภาค โดืยบริษัทฯ ให้ความสำาคญั
อิย่างยิ�งต่อิการเปิีดืเผู้ยข้อิมล่ทั�งด้ืานการเงิน และข้อิมล่ทั�วไปี
อิย่างถ่กต้อิงเพียงพอิ โปีร่งใส และทันเวลา เพื�อิให้ผู้่้ถือิหุ้น 
นักลงทุน และเจั้าหนี�สามารถตัดืสินใจั และมีส่วนร่วมในการ
แสดืงความคิดืเห็นตาม สิทธิขอิงตนอิย่างเต็มที� ทั�งนี� บริษัทฯ 
จัดัืให้มกีารเผู้ยแพร่ข่าวสาร และข้อิมล่ผู่้านทางช่อิงทางนกัลงทุน
สัมพันธ์ สื�อิต่างๆ และกิจักรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดืยจััดืตั�ง
ฝ่่ายนกัลงทนุสมัพันธ์เพื�อิรับผู้ดิืชอิบในการสื�อิสาร ตอิบข้อิซักถาม
แก่ผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุน เจั้าหนี� และผู้่้มีส่วนไดื้เสียอิื�นๆ 
 บริษทัฯ มนีโยบายที�จัะปีฏิบตัติามเง่อินไข สญัญา 
และข้อิผู้่กพันที�ตกลงกันไว้กับเจั้าหนี�อิย่างเคร่งครัดื
 บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อิพิพาทใดืๆ ในเร่อิงที�เกี�ยวกับ
การผู้ิดืนัดืชำาระหนี� โดืยบริษัทฯ จั่ายเงินให้กับเจั้าหนี�ตรงตาม 

เงื�อินไขการชำาระเงินที�ไดื้ตกลงไว้ล่วงหน้า
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 นโยุบัายุและแนวัปฏิบััติ่ต่่อค่่ค้า
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอิย่างยิ�งต่อิการคัดืเลือิกค่่ค้า
ที�เหมาะสม โดืยต้อิงมั�นใจัว่ากระบวนการคดัืเลอืิกและการปีฏบิตัิ
ต่อิค่ค้่าเป็ีนไปีอิย่างเท่าเทยีมกันและเป็ีนธรรม บริษัทฯ ให้ความ
สำาคัญกับการมีค่่ค้าที�มีชื�อิเสียงที�ดืี มีจัริยธรรม ความเปี็น
มือิอิาชีพ และสามารถปีฏิบัติตามเงื�อินไขที�กำาหนดืไดื้ โดืยใน
ปีี 2562 บริษัทฯ ไดื้ปีรับปีรุงนโยบายการบริหารจััดืการห่วงโซ่
อิุปีทาน (Supply Chain) และกำาหนดืให้มีการพิจัารณาถึง
ผู้ลกระทบและความเสี�ยงด้ืานเศรษฐกิจั สงัคมและสิ�งแวดืล้อิม 

ขอิงค่ ่ค้าในการปีระเมินค่ ่ค้ารายสำาคัญขอิงบริษัทฯ อิาท ิ
การจัดัืการด้ืานบรรษัทภบิาล ความเสี�ยงในการละเมดิืกฎหมาย 
ดื้านสิ�งแวดืล้อิมและแรงงาน เปี็นต้น ทั�งนี�เพื�อินำาไปีส่่การ
พัฒนาธุรกิจัร่วมกันอิย่างยั�งยืน

 นโยุบัายุและแนวัปฏิบััติ่ต่่อค่่แขั่ง
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการปีฏิบัติต่อิค่่แข่งขัน
ดื้วยการดืำาเนินธุรกิจัภายใต้จัริยธรรม จัรรยาบรรณ สำานึก
รับผู้ิดืชอิบในกรอิบกติกาขอิงการแข่งขันที�ดืี และปีฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อิบังคับและกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง ไม่บ่อินทำาลาย
ชื�อิเสียงขอิงค่่แข่งขัน ไม่แสวงหาความลับอิย่างไม่สุจัริตหรือิ
ไม่เหมาะสม ไม่กล่าวหาในทางร้าย และไม่กระทำาการอินัเป็ีนการ
ละเมิดืลิขสิทธิ� หรือิทรัพย์สินทางปีัญญาขอิงค่่แข่งโดืยมิชอิบ 
รวมถึงสนับสนุนการร่วมมือิกับค่่แข่งทางการค้าอิันก่อิให้เกิดื
ปีระโยชน์ต่อิผู้่้บริโภค มิใช่เปี็นการผู้่กขาดืส่วนแบ่งการตลาดื

 นโยุบัายุและแนวัปฏิบััติ่ต่่อชุ่มช่นและสังคม
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นที�จัะเปี็น “ผู้่้ ให้บริการสินเชื�อิ 
ไมโครไฟแนนซ์ที�รับผู้ิดืชอิบ” ซึ�งครอิบคลุมการพัฒนา ความ
ยั�งยืนทั�ง 3 มิติ คือิ เศรษฐกิจั  สังคม  และสิ�งแวดืล้อิม 
 มิติเศรษฐกิจั : บริษัทฯ กำาหนดืเปี้าหมายหลักขอิง
การพัฒนาความยั�งยนืด้ืานเศรษฐกิจั คอืิการพัฒนาการเข้าถึง
แหล่งเงินทนุ และลดืความเหลื�อิมลำ�าทางเศรษฐกิจัขอิงปีระชาชน 
ซึ�งสะท้อินให้เหน็ในหลกัปีรัชญาในการดืำาเนนิธรุกิจัขอิงบริษัทฯ 
ทั�งร่ปีผู้ลิตภัณฑ์สินเชื�อิ อิัตราดือิกเบี�ยและค่าธรรมเนียม 
มาตรฐานการให้บริการ และดืัชนีชี�วัดืผู้ลงานขอิงบริษัทฯ 
และโครงการเพื�อิสังคมในการลงทุนเพื�อิสังคม (Community 
Investment)
 มติสิงัคม : บริษัทฯ กำาหนดืกลยทุธ์พัฒนาความยั�งยนื
ดื้านสังคม โดืยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง และกลายเปี็นส่วนหนึ�งขอิงชุมชน โดืยเริ�มจัากการ
พัฒนาผู้่้มีส่วนไดื้เสียโดืยตรง คือิ บุคลากรและล่กค้าขอิง 
บริษัทฯ ผู้่านนโยบายที�เกี�ยวข้อิงขอิงบริษัทฯ และชุมชนที�
สาขาขอิงบริษัทฯ ตั�งอิย่่ผู้่านโครงการเพื�อิสังคม (CSR) ต่างๆ 
ขอิงบริษัทฯ

 มิติสิ�งแวดืล้อิม : แม้ว่าธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ซึ�งเปี็น
ธุรกิจัการให้บริการทางการเงิน ไม่ไดื้ส่งผู้ลกระทบเชิงลบต่อิ
สิ�งแวดืล้อิมโดืยตรง แต่บริษัทฯ ไม่อิาจัปีฏิเสธไดื้ว่าการดืำารง
อิย่ข่อิงบริษัทฯ ไม่ได้ืส่งผู้ลกระทบใดืๆ ต่อิสิ�งแวดืล้อิม เนื�อิงจัาก 
บริษัทฯ ยังคงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้พลังงาน
เชื�อิเพลิงและพลังงานไฟฟ้าและอิื�นๆ บริษัทฯ จัึงกำาหนดื
นโยบายในการใช้ทรัพยากรอิย่างมีปีระสิทธิภาพ

 นโยุบัายุและแนวัปฏิบััติ่ต่่อหน่วัยุงานกำากับั
 บริษัทฯ ดืำาเนนิธุรกิจัภายใต้ใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจั
สนิเชื�อิส่วนบคุคล และใบอินญุาตปีระกอิบธรุกิจัสนิเชื�อิรายย่อิย
เพื�อิการปีระกอิบอิาชีพภายใต้การกำากับขอิงธนาคารแห่ง
ปีระเทศไทย ดืังนั�น บริษัทฯ มีหน้าที�ต้อิงดืำาเนินธุรกิจัให้
สอิดืคล้อิงกับแนวทางการกำากับดื่แลผู้่้ปีระกอิบธุรกิจัภายใต้
ใบอินญุาต รวมถึงการให้บริการลก่ค้าอิย่างเป็ีนธรรม (Market 
Conduct) และการรายงานข้อิมล่ต่อิหน่วยงานกำากับที�เกี�ยวข้อิง
ให้ถ่กต้อิง โปีร่งใส และทันเหตุการณ์

 หมวัดำท่� 4 การเปิดำเผยุขั้อม่ลและควัามโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)
 ปัีจัจับุนัเมอืิงไทย แคปีปิีตอิล เป็ีนบริษัทจัดืทะเบยีน 
ซึ�งมมีล่ค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดื (Market Capitalization) 
125,080 ล้านบาท ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2563 ทำาให้หลกัทรัพย์ 
ขอิงบริษัทฯ ถ่กนำาเข้ามาคำานวณในดืัชนี SET50 ขอิง
ตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ดืัชนี MSCI Thailand และ 
ดืัชนี FTSE Mid Cap อิกีด้ืวย ซึ�งการที�หลกัทรัพย์ขอิงบริษัทฯ 
ถ่กนำาเข้ามาคำานวณในดืัชนีเหล่านี� ทำาให้บริษัทฯ ไดื้รับความ
สนใจัจัากนักลงทุนทั�งในปีระเทศและต่างปีระเทศมากยิ�งขึ�น 

บริษัทฯ จัึงให้ความสำาคัญเปี็นอิย่างยิ�งต่อิการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ล
อิย่างเท่าเทียมกันต่อิผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุน และผู้่้มีส่วนไดื้เสีย 

ทกุฝ่่ายขอิงบริษัทฯ ตลอิดืจันสาธารณชนให้เป็ีนไปีตามข้อิกำาหนดื 

ขอิงสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ 
รวมถึงข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และ
การเปีิดืเผู้ยอิื�นๆ อิย่างเคร่งครัดื

 1. การเปิดำเผยุขั้อม่ลขั่าวัสาร
 ในปีี 2563 บริษัทฯ ไดื้เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลสำาคัญผู้่าน 
ช่อิงทางที�สามารถเข้าถึงข้อิม่ลไดื้ง่าย สะดืวก และมีความน่า
เชื�อิถือิ อิาทิ ช่อิงทางเว็บไซต์ขอิงตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ขอิงสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ (www.sec.or.th) 
เว็บไซต์ขอิงสมาคมตลาดืตราสารหนี�ไทย (www.thaibma.or.th) 
และเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ในส่วนขอิงนกัลงทนุสมัพันธ์ (investor.
muangthaicap.com)

รายงานประจ�าปี 2563
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  บริษัทฯ ได้ืจัดัืส่งและเปิีดืเผู้ยรายงานทางการเงิน 
ซึ�งไม่มีรายการที�ผู้่้สอิบบัญชีแสดืงความเห็นอิย่างมีเงื�อินไข 
คำาอิธบิายขอิงผู้่บ้ริหาร เอิกสารนำาเสนอิแบบแสดืงรายการข้อิมล่
ปีระจัำาปีี (แบบ 56-1) รายงาน ปีระจัำาปีี (แบบ 56-2) และ
รายงานความยั�งยนืต่อิสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์
และตลาดืหลักทรัพย์ และตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย
ภายในระยะเวลาที�กำาหนดื
  บริษัทฯ เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลตามหลักการกำากับดื่แล
กิจัการที�ดื ี อินัหมายรวมถึงข้อิมล่สารสนเทศและข้อิมล่บริษัทฯ 
รวมทั�งพันธะกิจั วิสัยทัศน์ และค่านิยมขอิงบริษัทฯ ข้อิม่ล
ทางการเงิน ข้อิมล่ราคาหลกัทรัพย์ ข้อิมล่ผู้่ถื้อิหุน้ อิาท ิรายชื�อิ
ผู้่ถื้อิหุน้รายใหญ่ นโยบายการกำากับดืแ่ลกิจัการที�ดื ีและนโยบาย
อิื�นๆ ขอิงบริษัทฯ ปีฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อิม่ลและนโยบาย
การจ่ัายเงินปัีนผู้ล การปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้ ข่าวแจ้ังตลาดืหลักทรัพย ์
ข่าวสาร จัากสื�อิสิ�งพิมพ์ บทวิเคราะห์ขอิงบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย 
และกลยทุธ์ด้ืานการพฒันาอิย่างยั�งยนืในเว็บไซต์ขอิง บริษัทฯ 
ในส่วนขอิงนักลงทุนสัมพันธ์ อิย่างถ่กต้อิงครบถ้วน ทันเวลา
  บริษัทฯ เปีิดืเผู้ยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอิบแทน
กรรมการ และผู้่้บริหารไว้ ในรายงานปีระจัำาปีี
 บริษัทฯ เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลเกี�ยวกับการถือิหุ้นขอิง  
กรรมการและผู้่้บริหาร โดืยกำาหนดืเปี็นนโยบายให้กรรมการ
และผู้่้บริหารต้อิงรายงานรายการ ดืังต่อิไปีนี�
 - การซื�อิ-ขายหุ้นขอิงบริษัทฯ : กำาหนดืนโยบาย
ให้กรรมการ ผู้่บ้ริหาร และฝ่่ายจัดัืการที�มหีน้าที�ต้อิงรายงาน รวม
ถึง บุคคลใกล้ชิดื (ค่่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) งดื
การซื�อิ ขาย หรือิโอินหุ้นบริษัทฯ ในช่วงก่อินการเปิีดืเผู้ยงบการ
เงนิ กรณีงบการเงินไดื้แจั้งปีระกาศต่อิสาธารณชนแล้ว หาก
มกีารซื�อิ-ขาย ต้อิงแจ้ังให้เลขานกุารบริษัททราบเพื�อิดืำาเนนิการ
จััดืทำารายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถือิครอิงหลักทรัพย ์
(แบบ 59-2) ต่อิสำานักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กำาหนดืต่อิไปี 
และมีการรายงานการถือิครอิงหลักทรัพย์ขอิงกรรมการให้ที�
ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเปี็นรายไตรมาส
 - รายการเกี�ยวโยงและรายงานการมส่ีวนได้ืเสยีขอิง 
กรรมการและผู้่บ้ริหารเพื�อิป้ีอิงกันความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ 

และมีการดืำาเนินการรายงานและขอิอินุมัติตามปีระกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดืทุนเรื�อิงหลักเกณฑ์ในการทำารายการที�
เกี�ยวโยงกัน
  ในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่เคยถ่กหน่วยงานกำากับ
ดื่แลดืำาเนินการหรือิกล่าวโทษเนื�อิงจัากไม่ไดื้ปีระกาศ ข้อิม่ล
จัากเหตุการณ์สำาคัญภายในระยะเวลาที�กำาหนดื หรือิการเปีิดื
เผู้ยข้อิม่ลไม่เปี็นไปีตามข้อิกำาหนดื

 2. หน่วัยุงานและกิจำกรรมนักลงทุนสัมพัินธ์

 2.1 หน่วัยุงานนักลงทุนสัมพัินธ์
 บริษัทฯ ไดื้มอิบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เปี็นหน่วยงานกลางที�มีหน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบในการ
สื�อิสารกับผู้่ ้ถือิหุ้น นักลงทุน และผู้่ ้มีส่วนไดื้เสียอิื�นขอิง 
บริษัทฯ ในเรื�อิงขอิงข้อิม่ลที�ไดื้รับการเปีิดืเผู้ยขอิงบริษัทฯ ซึ�ง
สามารถติดืต่อิโดืยตรงเพื�อิสอิบถามหรือิขอิข้อิม่ลเพิ�มเติมไดื้
ตามช่อิงทางต่อิไปีนี�

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
 เลขที� 332/1 ถนนจัรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัดื   
 เขตบางพลัดื กรุงเทพฯ 10700 
 โทรศัพท์: 02-4838888
 E-mail : ir@muangthaicap.com
 Website : investor.muangthaicap.com

 2.2 กิจำกรรมนักลงทุนสัมพัินธ์
 ในปีี 2563 สืบเนื�อิงจัากสถานการณ์การแพร่ระบาดื
ขอิงโรค Covid-19 ส่งผู้ลให้กิจักรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต้อิงมี
การปีรับตัวให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคม 
Social Distancing รวมถึงการไม่สามารถเดืินทางเข้า-อิอิก
ปีระเทศเพื�อิทำากิจักรรมพบนักลงทุนไดื้เช่นปีีที�ผู้่านมา ดืังนั�น 
กิจักรรมนกัลงทนุสมัพันธ์ในปีีนี� จังึเน้นการสื�อิสารผู่้านช่อิงทาง
อิอินไลน์ และการปีระชุมนักลงทุนผู้่านระบบ Teleconfer-
ence ต่างๆ เปี็นหลัก อิย่างไรก็ตาม จัากสถานการณ์ที�ไม่
ปีกติ บริษัทฯ จัึงเพิ�มกิจักรรมการปีระชุมนักวิเคราะห์โดืยจััดื
ให้มีการปีระชุมภายหลังการปีระกาศผู้ลการดืำาเนินงานใน
แต่ละไตรมาสผู้่านระบบ Teleconference โดืยปีระเดื็นที�
สื�อิสารเปี็นหลักในปีีนี� ไดื้แก่ ผู้ลการดืำาเนินงาน และความ
เสี�ยงโดืยเฉพาะความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อิงกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดืขอิงโรค Covid-19 
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 สรุปีสถิติกิจักรรมนักลงทุนในปีี 2563

กิจักรรมบริษัทจัดืทะเบยีนพบผู้่ล้งทนุ (Opportunity Day) (ครั�ง) 4

การปีระชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (ครั�ง) 2

การปีระชุม One-on-One (ครั�ง) 13

การเข้าร่วมการจัดัืปีระชุมในปีระเทศ (คน) 615

การเข้าร่วมการจัดัืปีระชุมในต่างปีระเทศ (คน) 0

การเยี�ยมชมสถานปีระกอิบการ/การปีระมล่ (ครั�ง) 10

รวัม 644

กฎหมาย วัตถุปีระสงค์ และข้อิบงัคบัขอิงบริษัทฯ ตลอิดืจันมติ
ที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุ้นด้ืวยความซื�อิสตัย์สจุัริต และคำานงึถึงปีระโยชน์
ขอิงบริษัทฯ และผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีเป็ีนสำาคญั คณะกรรมการบริษัทฯ 
เปี็นผู้่้กำาหนดืนโยบาย เปี้าหมายการดืำาเนินธุรกิจั แผู้นธุรกิจั 
ตลอิดืจันงบปีระมาณขอิงบริษัทฯ พร้อิมทั�งกำากับ ทบทวนและ
ติดืตามให้ฝ่่ายบริหารปีฏิบัติตามแผู้นงานให้เปี็นไปีตาม
ทิศทางที�กำาหนดือิย่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผู้ล เพื�อิ
ปีระโยชน์ส่งสุดืขอิงบริษัทฯ 
 โครงสร้างกรรมการขอิงบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วย คณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดืย่อิยทั�งสิ�น 5 ชุดื คือิ 
คณะกรรมการตรวจัสอิบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดื
ค่าตอิบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ 
บริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ�งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตร 68 แห่งพระราชบญัญตับิริษัท มหาชน จัำากัดื 
พ.ศ.2535 และปีระกาศคณะกรรมการตลาดืทุนที�เกี�ยวข้อิง 
 

 1.1 การกำาหนดำโครงสร้างคณะกรรมการเพืิ�อ
บัรรษัทภิบัาลท่�ดำ่
 1. ปีระธานคณะกรรมการ เปี็นกรรมการอิิสระ และ
มไิด้ืเป็ีนบคุคลเดืยีวกับปีระธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้่้จััดืการ ซึ�งปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความอิิสระ แบ่งแยกหน้าที�และ
ความรับผู้ิดืชอิบระหว่างกันอิย่างชัดืเจัน 
 2. คณะกรรมการตรวจัสอิบ ปีระกอิบดื้วย กรรมการ
อิสิระทั�งหมดื จัำานวน 3 ท่าน และมกีรรมการตรวจัสอิบ 2  ท่าน 
ที�มคีวามร้่และปีระสบการณ์ด้ืานบญัชีเพียงพอิที�จัะสามารถทำา
หน้าที�ในการสอิบทานความน่าเชื�อิถือิขอิงงบการเงินขอิงบริษัทฯ ได้ื 
คณะกรรมการตรวจัสอิบมีบทบาทและความรับผู้ิดืชอิบในการ

 2.3 การม่ส่วันร่วัมขัองผ้่บัริหารระดัำบัส่ง
 ผู้่้บริหารระดืับส่งขอิงบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อิ
กิจักรรมนักลงทุนสัมพันธ์เปี็นอิย่างมาก โดืยมีส่วนร่วมใน
การวางแผู้น และเข้าร่วมพบปีะให้ข้อิม่ลและแลกเปีลี�ยน
ความคิดืเห็นกับผู้่้ถือิหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว
อิย่างสมำ�าเสมอิ เพื�อิให้ผู้่้มีส่วนไดื้เสียดืังกล่าวสามารถเข้าถึง
ข้อิม่ลขอิงบริษัทฯ อิย่างถ่กต้อิง ครบถ้วน โปีร่งใส และทัน
เหตุการณ์อิย่างเท่าเทียมกัน โดืยเฉพาะข้อิม่ลสำาคัญซึ�งอิาจัมี
ผู้ลกระทบต่อิราคาหลักทรัพย์ขอิงบริษัทฯ รวมถึงติดืตามผู้ล
การปีฏิบัติงานขอิงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อิปีระเมินผู้ล
สัมฤทธิ�และรายงานต่อิคณะกรรมการเปี็นรายไตรมาส

 หมวัดำท่� 5 ควัามรับัผิดำช่อบัขัองคณะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board of Directors)
 เมือิงไทย แคปีปีิตอิล ให้ความสำาคัญอิย่างยิ�งต่อิ
การกำาหนดืความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการเพื�อิดื่แลรักษา
ผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่้ถือิหุ้น และผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย โดืยการ
กำาหนดืโครงสร้างคณะกรรมการให้ เปี็นไปีอิย่างโปีร่งใส เพื�อิ
ปีระโยชน์ต่อิการตรวจัสอิบการดืำาเนนิงานให้มั�นใจัว่าบริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายในที�เหมาะสมเพียงพอิ และม ีปีระสทิธภิาพ 
และอิย่ภ่ายใต้ระเบยีบ ข้อิบงัคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง 

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ กำาหนดืให้กรรมการบริษัทฯ ปีฏิบัติตามข้อิ
พึงปีฏบิตัสิำาหรับกรรมการบริษัทฯ จัดืทะเบยีน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 
โดืยคณะกรรมการต้อิงเข้าใจัและทราบถึงบทบาทหน้าที�และ 
ความรับผู้ิดืชอิบขอิงตน และต้อิงปีฏิบัติหน้าที�ให้เปี็นไปีตาม
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ตรวจัสอิบระบบการควบคมุภายในขอิงบริษัทฯ ผู่้านหน่วยงาน
ตรวจัสอิบภายใน ซึ�งปีฏิบัติหน้าที�อิย่างเปี็นอิิสระเพื�อิให้ผู้่้มี
ส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายมั�นใจัไดื้ว่าบริษัทฯ ดืำาเนินธุรกิจัดื้วยความ
โปีร่งใส และมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอิ และมี
ปีระสทิธิภาพ ทั�งนี�คณะกรรมการกำาหนดืให้มกีารตดิืตามผู้ลการ
ตรวจัสอิบภายในเปี็นปีระจัำาทุกไตรมาส และรายงานผู้ลต่อิ
คณะกรรมการบริษัทฯ
 3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 
มจีัำานวน  3  ท่าน  ปีระกอิบด้ืวยกรรมการอิสิระ  2  ท่าน  และ
กรรมการที�ไม่เป็ีนกรรมการบริหาร จัำานวน 1 ท่าน มหีน้าที�และ
ความรับผู้ิดืชอิบในการสรรหากรรมการโดืยการพิจัารณาถึง
คณุสมบตัอิิงค์ความร้่ และปีระสบการณ์ซึ�งสอิดืคล้อิงกับกลยทุธ์ 
และเปี้าหมายขอิงอิงค์กรไม่ขัดืต่อิกฎหมาย และข้อิกำาหนดืที�
เกี�ยวข้อิงด้ืวยความโปีร่งใส และมั�นใจัได้ืว่าผู้่ท้ี�ได้ืรับการสรรหา
จัะสามารถปีฏิบัติหน้าที�ขอิงกรรมการตามหลักความไว้วางใจั 
(Fiduciary Duty) ที�สำาคัญสอิงปีระการ คือิ การปีฏิบัติหน้าที�
ดื้วยความรอิบคอิบ ระมดัืระวัง (Duty of Care) และความ
ซื�อิสตัย์สจุัริต (Duty of Loyalty) ทั�งนี� คณะกรรมการสรรหา
และพิจัารณาค่าตอิบแทน ได้ืจัดัืให้มกีารทำาและทบทวนตาราง 
บริหารทกัษะขอิงคณะกรรมการ (Skill Matrix) เป็ีนปีระจัำาทกุปีี
เพื�อินำามาปีระกอิบการพิจัารณาและใช้เปี็นแนวทางในการ
สรรหาคณะกรรมการที�เหมาะสม และสามารถสร้างความ
หลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) ทั�งในด้ืานความร้่ 
ปีระสบการณ์ ทกัษะ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดื้าน เพศ และอิายุ 
ซึ�งจัำาเป็ีนต่อิการบริหารและสร้างปีระโยชน์สง่สดุืให้แก่บริษัทฯ ได้ื 
ทั�งนี� นอิกเหนือิจัากการสรรหารายชื�อิโดืยคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทนแล้ว บริษัทฯ ไดื้เปีิดืโอิกาสให้
สิทธิผู้่ ้ถือิหุ ้นรายบุคคลมีโอิกาสเสนอิรายชื�อิผู้่้ที�สมควรเข้า
ดืำารงตำาแหน่งเป็ีนกรรมการ โดืยสามารถส่งแบบเสนอิชื�อิบคุคล
เพื�อิเข้ารับการเลือิกตั�ง เปี็นกรรมการผู้่านทางอิีเมลขอิง
เลขานุการบริษัท monthon.o@muangthaicap.com หรือิส่ง
ต้นฉบบัมายงัสำานกังานใหญ่ขอิงบริษัทฯ ภายในวันที� 31 มกราคม 
ขอิงทุกปีี ทั�งนี� คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
จัะเปี็นผู้่้พิจัารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมขอิงผู้่้สมัคร 
โดืยกำาหนดืระยะเวลาในการเสนอิชื�อิให้มีเวลาเพียงพอิใน
การพิจัารณากลั�นกรอิงตามกระบวนการที�คณะกรรมการ
กำาหนดืก่อินการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น บริษัทฯ จัะบรรจัุชื�อิบุคคลที�
ผู้่านความเหน็ชอิบขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ ในระเบยีบวาระ
การปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มจีัำานวน  3  ท่าน  
ปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระ 2 ท่าน และกรรมการที�เปี็น
กรรมการบริหาร จัำานวน 1 ท่าน ทำาหน้าที�กำาหนดืนโยบายการ
บริหารความเสี�ยง และปีระเมินปีัจัจััยความเสี�ยงทั�งภายนอิก
และภายในอินัมผีู้ลกระทบต่อิเป้ีาหมายและการดืำาเนนิธรุกิจัขอิง 
บริษัทฯ นอิกจัากนั�นยังมีหน้าที�กำาหนดืผู้่้รับผู้ิดืชอิบความเสี�ยง

ในหน่วยงานต่างๆ พร้อิมทั�งมอิบหมายให้การบริหารความเสี�ยง
เป็ีนความรับผู้ดิืชอิบขอิงผู้่บ้ริหารทกุคน ให้มกีารกำาหนดือิตัรา
ความเสี�ยงที�รับได้ืและจัดัืให้มกีารตดิืตามการบริหารความเสี�ยง
ขอิงฝ่่ายต่างๆ เปี็นปีระจัำาทุกไตรมาส และรายงานผู้ลต่อิ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั�งให้ความร่้ และปีล่กฝ่ังให้การ
บริหารความเสี�ยงเป็ีนวัฒนธรรมอิงค์กรให้แก่พนกังานทกุระดืบั 
 5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจัำานวน 3 ท่าน  
ปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระ  2  ท่าน  และกรรมการที�ไม่เปี็น
กรรมการบริหาร จัำานวน 1 ท่าน ปีระกอิบด้ืวย กรรมการ 3 ท่าน 
มีหน้าที�สนับสนุนการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การกำาหนดืนโยบายและแนวทางปีฏิบัติต่างๆ ให้เปี็นไปีตาม
หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีและยั�งยืน รวมถึงการกำาหนดื
นโยบายเพื�อิพัฒนาการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี และมาตรฐาน
จัริยธรรมในการดืำาเนินธุรกิจั รวมถึงนโยบายเพื�อิการพัฒนา
อิย่างยั�งยนืให้ดืยีิ�งขึ�นอิย่างต่อิเนื�อิงพร้อิมทั�งปีลก่ฝั่งให้เกิดืเป็ีน
วัฒนธรรมอิงค์กร
 6. คณะกรรมการบริหาร ปีระกอิบด้ืวยกรรมการบริหาร
รวมทั�งสิ�น 13 ท่าน โดืยคณะกรรมการบริหารจัะเปี็นผู้่้กำาหนดื
แนวทางและกลยทุธ์ในการดืำาเนนิธรุกิจัให้เป็ีนไปีตามเป้ีาหมาย
ที�กำาหนดืโดืยคณะกรรมการบริษัทฯ

 1.2 นโยุบัายุควัามเป็นอิสระและควัามหลาก
หลายุขัองคณะกรรมการ
 บริษัทฯ มีความพยายามในการธำารงความเปี็นอิิสระ
ขอิงโครงสร้างบรรษัทภิบาลในอิงค์กร เพื�อิเปี็นต้นแบบดื้าน
บรรษัทภิบาลให้แก่บริษัทฯ และเพื�อิสร้างความเชื�อิมั�นอิย่าง
สง่สดุืให้แก่ผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีทกุฝ่่ายขอิงบริษัทฯ ให้มั�นใจัได้ืว่าการ
บริหารและการดืำาเนนิธรุกิจัขอิงบริษัทฯ จัะเป็ีนไปีอิย่างโปีร่งใส 
และตรวจัสอิบไดื้ โดืยเน้นให้เกิดืปีระสิทธิภาพส่งสุดื โดืย
คณะกรรมการบริษัทฯ ปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระจัำานวน
เกินกึ�งนึงขอิงจัำานวนคณะกรรมการทั�งชุดื และมีปีระธาน
คณะกรรมการเปี็นกรรมการอิิสระ
 นิยามและคุณสมบัติขอิงคณะกรรมการอิิสระ 
ไดื ้ ถ่กกำาหนดืไว้ โดืยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดืหลักทรัพย์ ดืังนี�
 1. ถือิหุ้นไม่เกินร้อิยละ 1 ขอิงจัำานวนหุ้นที�มีสิทธิ
อิอิกเสยีงทั�งหมดืขอิงบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม 
หรือินิติบุคคลขอิงบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้งโดืยนับรวมหุ้นที�
ถือิโดืยผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงดื้วย
 2. ไม่เป็ีนหรือิเคยเป็ีนกรรมการที�มส่ีวนร่วมบริหารงาน
ล่กจั้างพนักงานที�ปีรึกษาที�ไดื้เงินเดืือินปีระจัำาหรือิผู้่้มีอิำานาจั
ควบคุมขอิงบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อิย ลำาดืับเดืียวกันหรือินิติบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้ง
เว้นแต่จัะไดื้พ้นจัากการมีลักษณะดืังกล่าวมาแล้วไม่น้อิยกว่า 
2 ปีีก่อินวันที�ยื�นคำาขอิอินุญาตต่อิ ก.ล.ต.
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 3. ไม่เปี็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือิ
โดืยการจัดืทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที�เปี็นบิดืามารดืา
ค่่สมรสพี�น้อิงและบุตรรวมทั�งค่่สมรสขอิงบุตร ขอิงผู้่้บริหาร 
ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ ผู้่้มีอิำานาจัควบคุม หรือิบุคคลที�จัะไดื้รับการ
เสนอิให้เปี็นผู้่้บริหารหรือิผู้่้มีอิำานาจัควบคุมขอิงบริษัทฯ หรือิ
บริษัทฯ ย่อิย
 4. ไม่มีหรือิเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจักับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม หรือินิติบุคคลที�อิาจัมีความ
ขัดืแย้งในลักษณะที�อิาจัเปี็นการขัดืขวางการใช้วิจัารณญาณ
อิย่างอิิสระขอิงตนรวมทั�งไม่เปี็นหรือิเคยเปี็นผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ ่
กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิิสระหรือิผู้่้บริหารขอิงผู้่้ที�มีความ
สมัพันธ์ทางธรุกิจักับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม 
หรือินิติบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้งเว้นแต่จัะไดื้พ้นจัากการมี
ลักษณะดืังกล่าวมาแล้วไม่น้อิยกว่า 2 ปีีก่อินวันที�ยื�นคำาขอิ
อินุญาตต่อิ ก.ล.ต.
 5. ไม่เปี็นหรือิเคยเปี็นผู้่ ้สอิบบัญชีขอิงบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ หรือิ ผู้่้มี
อิำานาจัควบคมุขอิงบริษัทฯ และไม่เป็ีนผู้่ถื้อิหุ้นที�มนียั ผู้่ม้อีิำานาจั
ควบคุมหรือิหุ้นส่วนขอิงสำานักงานสอิบบัญชีซึ�งมีผู้่้สอิบบัญชี 

ขอิงบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม ผู้่ถื้อิหุ้นรายใหญ่
หรือิผู้่้มีอิำานาจัควบคุมขอิงบริษัทฯ สังกัดือิย่่ เว้นแต่จัะไดื้พ้น
จัากการมีลักษณะดืังกล่าวมาแล้วไม่น้อิยกว่า 2 ปีีก่อินวันที�ไดื้
รับแต่งตั�งเปี็นกรรมการอิิสระ
 6. ไม่เป็ีนหรือิเคยเป็ีนผู้่้ ให้บริการทางวิชาชีพใดืๆ ซึ�ง
รวมถึงการให้บริการเปี็นที�ปีรึกษากฎหมายหรือิที�ปีรึกษา
ทางการเงินซึ�งไดื้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อิปีีจัาก 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อิย บริษัทร่วม ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่ 
หรือิผู้่้มีอิำานาจัควบคุมขอิงบริษัทฯ และไม่เปี็นผู้่้ถือิหุ้นที�มีนัย 

ผู้่ม้อีิำานาจัควบคมุหรือิหุ้นส่วนขอิงผู้่้ ให้บริการทางวิชาชีพนั�นดื้วย 
เว้นแต่จัะไดื้พ้นจัากการมีลักษณะดืังกล่าวมาแล้วไม่น้อิยกว่า 
2 ปีีก่อินวันที�ไดื้รับแต่งตั�งเปี็นกรรมการอิิสระ
 7. ไม่ปีระกอิบกิจัการที�มีสภาพอิย่างเดืียวกันและ
เป็ีนการแข่งขันที�มนียักับกิจัการขอิงบริษัทฯหรือิบริษัทย่อิย หรือิ
ไม่เป็ีนหุ้นส่วนที�มนียัในห้างหุ้นส่วนหรือิเป็ีนกรรมการที�มส่ีวนร่วม
บริหารงาน ล่กจั้าง พนักงาน ที�ปีรึกษาที�รับเงินเดืือินปีระจัำา 
หรือิถือิหุ้นเกินร้อิยละ 1 ขอิงจัำานวนหุ้นที�มสีทิธอิิอิกเสยีงทั�งหมดื
ขอิงบริษัทฯ อิื�นซึ�งปีระกอิบกิจัการที�มีสภาพอิย่างเดืียวกัน
และเป็ีนการแข่งขันที�มนียักับกิจัการขอิงบริษัทฯ หรือิบริษัทย่อิย
 8. ไม่มีลักษณะอิื�นใดืที�ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อิย่างเปี็นอิิสระเกี�ยวกับการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ
 9. มีความเปี็นอิิสระจัากฝ่่ายบริหาร และผู้่้ถือิหุ้น
รายใหญ่ขอิงบริษัทฯ  และไม่เปี็นกรรมการที�ไดื้รับการแต่งตั�ง
ขึ�นเพื�อิเป็ีนตวัแทนขอิงกรรมการขอิงบริษัทฯ  ผู้่ถื้อิหุ้นรายใหญ่ 

หรือิผู้่ถื้อิหุน้ซึ�งเป็ีนผู้่ท้ี�เกี�ยวข้อิงกับผู้่ถื้อิหุน้รายใหญ่ขอิงบริษัทฯ

 นอิกจัากนั�น นโยบายสิทธิมนุษยชนขอิงบริษัทฯ 
ซึ�งครอิบคลุมถึงผู้่ ้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายขอิงบริษัทฯ และ
คณะกรรมการดื้วยนั�น ไดื้ ให้ความสำาคัญและเคารพสิทธิ
มนุษยชนดื้วยการปีฏิบัติต่อิบุคคล หรือิกลุ่มบุคคลใดืๆ ดื้วย
ความเสมอิภาค และเท่าเทยีมกันทั�งความแตกต่างทางกายภาพ 
ทางเพศ เชื�อิชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรือิทัศนคติดื้าน
การเมือิง ดืังนั�น ในคณะกรรมการ จัึงไม่มีการคัดืเลือิก หรือิ
การแบ่งแยกตามนโยบายสทิธมินษุยชน (ตามหมายเหต)ุ  และ
ปีระกอิบดื้วยกรรมการที� เปี ็นสตรีในจัำานวนที� เหมาะสม 
ดืังรายงานการปีระเมินความเปี็นอิิสระและความหลากหลาย
ขอิงคณะกรรมการต่อิไปีนี�

ปีระธานคณะกรรมการเป็ีนอิสิระ ใช่

ปีระธานกรรมการเป็ีนคนละบคุคลกับปีระธานกรรมการบริหาร ใช่ 

จัำานวนกรรมการอิสิระ 5 คน (ร้อิยละ 62.5)

จัำานวนกรรมการที�มไิด้ืเป็ีนกรรมการบริหาร 6 คน (ร้อิยละ 75.0)

จัำานวนกรรมการที�เป็ีนสตรี 3 คน (ร้อิยละ 37.5)

หมายเหตุ:	นโยบายสิทธิมนุษยชน	
http://investor.muangthaicap.com/storage/sustainability/corporate-governance/20190509-mtc-human-right-policy-th.pdf

รายงานการประเมินความเป็นอิสระและความหลากหลายของคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 2563
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 1.3 กรรมการผ้่ม่อำานาจำลงนามผ่กพัินบัริษัทฯ 
 ในปีี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการเปีลี�ยนแปีลงรายชื�อิ
กรรมการผู้่้มีอิำานาจัลงนามผู้่กพันบริษัทฯ จัากปีีที�ผู้่านมา โดืย 
กรรมการสอิงคนในสี�คนนี�ลงรายมอืิชื�อิร่วมกัน และปีระทบัตรา
สำาคัญขอิงบริษัทฯ
 1. พลเรือิเอิกอิภิชาติ เพ็งศรีทอิง  หรือิ 
 2. นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ  หรือิ 
 3. นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ  หรือิ 
 4. นายโยธิน อินาวิล

 1.4 คุณสมบััติ่ขัองกรรมการ 
 ผู้่ด้ืำารงตำาแหน่งกรรมการขอิงบริษัทฯ ต้อิงเป็ีนผู้่ท้รง
คุณวุฒิที�มีคุณสมบัติในการเปี็นกรรมการขอิงสถาบันการเงิน
ตามที�กฎหมายกำาหนดื และต้อิงผู้่านกระบวนการสรรหาที�
กำาหนดืไว้เป็ีนผู้่ม้ทีกัษะ ความร้่ความสามารถ และปีระสบการณ์
ตามที�กำาหนดืมคีวามเข้าใจัถึงบทบาทหน้าที�และความรับผู้ดิืชอิบ
ขอิงกรรมการ และลกัษณะธรุกิจั และสามารถอิทุศิเวลาให้แก่

การปีฏิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการไดื้อิย่างเต็มปีระสิทธิภาพ 
ทั�งนี�อิย่างน้อิยกรรมการอิิสระ 1 ท่าน ต้อิงมีความร่้และ
ปีระสบการณ์ด้ืานการบญัชีการเงิน และตั�งแต่ปีี 2561 บริษัทฯ 
มีกรรมการอิิสระจัำานวน 2 ท่านที�มีความร้่และปีระสบการณ์
ดื้านการบัญชีการเงิน

 2. วัาระการดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ
 วาระการดืำารงตำาแหน่งขอิงกรรมการเปี็นไปีตาม 

พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจัำากัดื พ.ศ. 2535 คอืิในการปีระชุม
สามัญผู้่้ถือิหุ้นปีระจัำาปีีทุกครั�ง กรรมการที�อิย่่ในตำาแหน่งนาน
ที�สุดืต้อิงอิอิกจัากตำาแหน่งตามวาระ เปี็นจัำานวน 1 ใน 3 ขอิง
จัำานวนกรรมการที�มอีิย่ท่ั�งหมดื แต่อิาจัได้ืรับเลอืิกตั�งใหม่ได้ื ทั�งนี� 
หากจัำานวนกรรมการที�จัะแบ่งอิอิก ให้ตรงเป็ีน 3 ส่วนไม่ได้ื ก็ให้
อิอิกโดืยจัำานวนใกล้ที�สุดืกับส่วน 1 ใน 3 อิย่างไรก็ตาม ในปีี 
2563 ไม่มีกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทฯ ที�ดืำารง
ตำาแหน่งกรรมการเกิน 9 ปีี โดืยคณะกรรมการมีวาระการ
ดืำารงตำาแหน่งเฉลี�ย 8.3 ปีี

พลเรือิเอิกอิภชิาต ิเพ็งศรีทอิง ปีระธานคณะกรรมการบริษัท/
ปีระธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน/กรรมการอิสิระ

12 กันยายน 2555 8 ปีี 3 เดืือิน

นางกอิงแก้ว เป่ีียมด้ืวยธรรม กรรมการ/ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการบรรษัทภบิาล/กรรมการอิสิระ

12 กันยายน 2555 8 ปีี 3 เดืือิน

นายสชุาต ิศุภพยคัฆ์ กรรมการ/กรรมการตรวจัสอิบ/ปีระ
ธานกรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการ
อิสิระ

17 สงิหาคม  2563 4 เดืือิน

ดืร.โยธนิ อินาวิล กรรมการ/ปีระธานกรรมการบรรษัทภบิาล/
กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่า
ตอิบแทน/กรรมการอิสิระ

12 กันยายน 2555 8 ปีี 3 เดืือิน

นายช่ชาต ิเพ็ชรอิำาไพ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง/
ปีระธานกรรมการบริหาร

12 กันยายน 2555 8 ปีี 3 เดืือิน

นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการ/กรรมการบริหาร 12 กันยายน 2555 8 ปีี 3 เดืือิน

นางนงนชุ ดืาวาสวุรรณ กรรมการ/กรรมการตรวจัสอิบ/กรรมการ
บริหารความเสี�ยง/กรรมการอิสิระ

29 มีนาคม 2560 2 ปีี 9 เดืือิน

ดืร.ศกึษิต เพชรอิำาไพ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนดื
ค่าตอิบแทน/กรรมการบรรษัทภบิาล

18 เมษายน 2562 1 ปีี 8 เดืือิน

ชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ
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 3. บัทบัาท หน้าท่�และควัามรับัผิดำช่อบั

 3.1 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
คณะกรรมการบัริษัทฯ
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอิำานาจั หน้าที� และ 
ความรับผู้ิดืชอิบในการบริหารจััดืการและดืำาเนินกิจัการขอิง 
บริษัทฯ ให้เปี็นไปีตามกฎหมาย วัตถุปีระสงค์ ข้อิบังคับขอิง 
บริษัทฯ ตลอิดืจันมตขิอิงที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุ้น ด้ืวยความซื�อิสตัย์
สจุัริต และระมัดืระวังรักษาผู้ลปีระโยชน์ ขอิงบริษัทฯ 
 2. จัดัืให้มกีารทำางบดืลุและงบกำาไรขาดืทนุขอิงบริษัทฯ 
ณ วันสิ�นสุดืรอิบระยะเวลาบัญชีขอิงบริษัทฯ ซึ�งผู้่้สอิบบัญชี
ตรวจัสอิบแล้วและนำาเสนอิต่อิที�ปีระชุม ผู้่้ถือิหุ้นเพื�อิพิจัารณา
และอินุมัติ
 3. กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านต้อิงเปี็นผู้่้มีคุณวุฒิ มี
ความร้่ความสามารถ และปีระสบการณ์การทำางานจัากหลาก
หลายสาขา โดืยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำาหน้าที�ในการกำาหนดื
วิสยัทศัน์ พันธะกิจัขอิงบริษัทฯ และพิจัารณาให้ความเหน็ชอิบ 

ทิศทางในการดืำาเนินธุรกิจั นโยบาย กลยุทธ์ และเปี้าหมาย 

ขอิงบริษัทฯ เพื�อิให้ฝ่่ายบริหารนำาไปีใช้เปี็นกรอิบในการจััดืทำา
แผู้นธุรกิจั แผู้นสนับสนุน และงบปีระมาณเปี็นปีระจัำาทุกปีี 
 4. พิจัารณาทบทวน ตรวจัสอิบ และอินุมัติ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ แผู้นการดืำาเนิน ธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 
ที�เสนอิโดืยฝ่่ายบริหารเปี็นปีระจัำาทุกปีี
 5. จััดืให้มีการอิภิปีราย และแสดืงความคิดืเห็นขอิง
ฝ่่ายบริหารอิย่างอิิสระ เพื�อิกำาหนดืกรอิบทิศทาง อิงค์กร และ
เตรียมพร้อิมเพื�อิรอิงรับสถานการณ์ที� อิาจัมีการเปีลี�ยนแปีลง
ขอิงสภาพเศรษฐกิจั และ สภาพแวดืล้อิมอิื�นๆ 
 6. ตดิืตามการดืำาเนนิงานให้เป็ีนไปีตามแผู้นงาน และ
งบปีระมาณอิย่างต่อิเนื�อิง 
 7. ดืำาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อิยมีระบบงาน
บัญชีที�เหมาะสมและมีปีระสิทธิภาพ และจััดืให้มี การรายงาน
ทางการเงินและการสอิบบญัชีที�เชื�อิถือิได้ื รวมทั�งจัดัืให้มรีะบบ
การควบคุมภายในและระบบการ ตรวจัสอิบภายในที�เพียงพอิ
และเหมาะสม 
 8. จัดัืทำารายงานปีระจัำาปีี และดืำาเนนิการให้การจัดัืทำา
และเปีิดืเผู้ยงบการเงิน เพื�อิแสดืงฐานะการเงินและผู้ลการ
ดืำาเนนิงานในรอิบปีีที�ผู่้านมา และนำาเสนอิต่อิที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้
เพื�อิพิจัารณาและอินุมัติ
 9. พิจัารณากำาหนดืนโยบายด้ืานการบริหารความเสี�ยง 
(Risk Management) ให้ครอิบคลมุทั�งอิงค์กร และกำากับดืแ่ล
ให้มีระบบหรือิกระบวนการในการบริหารจััดืการความเสี�ยง
โดืยมมีาตรการรอิงรับ และวิธคีวบคมุเพื�อิลดืผู้ลกระทบต่อิธุรกิจั
ขอิงบริษัทฯ อิย่างเหมาะสม 

 10. พิจัารณากำาหนดืโครงสร้างการบริหารงาน มอีิำานาจั
ในการแต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ และ
คณะอินุกรรมการอิื�นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดื
ขอิบเขตอิำานาจัหน้าที�ขอิงคณะกรรมการบริหาร กรรมการ 
ผู้่จ้ัดัืการและคณะอินกุรรมการชุดืต่างๆ ที�แต่งตั�ง ทั�งนี� การมอิบ 
อิำานาจัตามขอิบเขตอิำานาจัหน้าที�ที�กำาหนดืนั�นต้อิงไม่ม ี ลกัษณะ
เปี็นการมอิบอิำานาจัที�ทำาให้คณะกรรมการ บริหาร กรรมการ
ผู้่้จััดืการ และคณะอินุกรรมการชุดืต่างๆ ดืังกล่าวสามารถ
พิจัารณาอินมุตัริายการที�อิาจัมคีวามขัดืแย้ง มส่ีวนได้ืส่วนเสยี 
หรือิมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์อิื�นใดืกับบริษัทฯ หรือิ
บริษัทย่อิยตามที�นยิามไว้ในปีระกาศคณะกรรมการกำากับตลาดืทนุ
ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย หรือิปีระกาศอิื�นใดืขอิง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อิง ยกเว้นเปี็นการอินุมัติรายการที�เปี็นไปี
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการพิจัารณาและ
อินุมัติแล้ว 
 11. คณะกรรมการอิาจัมอิบอิำานาจัให้กรรมการคนหนึ�ง 
หรือิหลายคน หรือิบคุคลอิื�นใดืปีฏบิตักิารอิย่างหนึ�งอิย่างใดืแทน
คณะกรรมการได้ืโดืยอิย่ภ่ายใต้การควบคมุขอิงคณะกรรมการ
หรือิอิาจัมอิบอิำานาจัเพื�อิให้บุคคลดืังกล่าวมีอิำานาจัตามที� 
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ�งคณะกรรมการอิาจัยกเลกิเพิกถอิน เปีลี�ยนแปีลง 
หรือิแก้ไขการมอิบอิำานาจันั�นๆ ไดื้เมื�อิเห็นสมควร 
 12. กำากับและดื่แลการบริหารจััดืการและการ
ดืำาเนินงานต่างๆ ขอิงบริษัทฯ และบริษัทย่อิยให้เปี็นไปีตาม
กฎระเบียบ และข้อิบังคับกำาหนดืโดืยตลาดืหลักทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย ปีระกาศคณะกรรมการ กำากับตลาดืทุน อิาทิ 
การทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน และการไดื้มาหรือิจัำาหน่ายไปีซึ�ง
ทรัพย์สินที�สำาคัญ เท่าที�ไม่ขัดืหรือิแย้งกับกฎหมายอิื�น 
 13. จัดัืทำารายงานความรับผู้ดิืชอิบขอิงคณะกรรมการ
ต่อิรายงานทางการเงินเสนอิไว้ ใน รายงานปีระจัำาปีี 
 14. ปีระเมนิผู้ลงานปีระจัำาปีีขอิงผู้่บ้ริหารสง่สดุื (CEO) 
**รายละเอิียดืและวิธีการอิย่่บนเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ

 อำานาจำอนุมติั่และดำำาเนินการขัองคณะกรรมการบัริษัท 
 1. แต่งตั�ง ถอิดืถอิน มอิบอิำานาจัหน้าที� ให้แก่
คณะกรรมการชุดืย่อิย คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการ
ผู้่้จััดืการปีฏิบัติงาน 
 2. แต่งตั�งที�ปีรึกษาหรือิผู้่้เชี�ยวชาญจัากภายนอิกใน
กรณีที�มีความจัำาเปี็น โดืยบริษัทฯ เปี็นผู้่้รับผู้ิดืชอิบค่าใช้จั่าย 
 3. อินมุตักิารก้่ยมืเงินเพื�อิใช้เป็ีนเงินทนุหมนุเวียนขอิง 
บริษัทฯ ในวงเงินส่วนที�เกินอิำานาจัขอิงคณะกรรมการบริหาร 
 4. อินมุตักิารได้ืรับหรือิยกเลกิวงเงินสนิเชื�อิ ในวงเงิน
ที�เกินอิำานาจัคณะกรรมการบริหาร 
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 5. อินุมัติการก่อิตั�ง ควบรวม หรือิเลิกบริษัทย่อิย 
 6. อินมุตักิารลงทนุ ขายเงินลงทนุในหุน้สามญั และ/
หรือิหลักทรัพย์อิื�นใดืในวงเงินส่วนที�เกินอิำานาจัขอิงคณะ
กรรมการบริหาร 
 7. เสนอิการเพิ�มทนุ หรือิลดืทนุ หรือิการเปีลี�ยนแปีลง
มล่ค่าหุน้ การแก้ไขเปีลี�ยนแปีลงหนงัสอืิบริคณห์สนธ ิข้อิบงัคบั 
และวัตถุปีระสงค์ขอิงบริษัทฯ ต่อิผู้่้ถือิหุ้น 
 8. มอิบอิำานาจัให้แก่ฝ่่ายบริหารหรือิพนกังาน ในระดืบั
ผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ กระทำาการแทนไดื้ 
 9. มอีิำานาจัเชิญฝ่่ายบริหาร หรือิพนกังานที�เกี�ยวข้อิง
ขอิงบริษัทฯ มาชี�แจังให้ความเห็นร่วมปีระชุม ตลอิดืจันให้ส่ง
เอิกสารตามที�เห็นว่าเกี�ยวข้อิง และ/หรือิจัำาเปี็น 
 10. แต่งตั�งและถอิดืถอินเลขานุการบริษัทฯ อิำานาจั
ดืำาเนินการขอิงคณะกรรมการที�กล่าวมาข้างต้น หากเกี�ยวข้อิง
กับเรื�อิงการได้ืมาหรือิจัำาหน่ายไปีซึ�งสนิทรัพย์ และการทำารายการ
ที�เกี�ยวโยงกันให้ปีฏบิตั ิตามปีระกาศคณะกรรมการกำากับตลาดืทนุ

 3.2 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
ประธานกรรมการบัริษัทฯ
 1. เรียกปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปี็นปีระธาน 

การปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้ตลอิดื
จันมีบทบาทในการกำาหนดืระเบียบวาระการปีระชุมร่วมกับ
กรรมการผู้่้จััดืการ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ปีฏบิตัหิน้าที�อิย่างเตม็ความสามารถตามขอิบเขตอิำานาจั หน้าที�
และความรับผู้ิดืชอิบและตามหลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี 
 3. ดื่แล ติดืตามการบริหารงานขอิงคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดืย่อิยอิื�นๆ ให้บรรลุตามวัตถุปีระสงค์ 
ที�กำาหนดืไว้ 
 4. มบีทบาทในการควบคมุการปีระชุมให้มปีีระสทิธิภาพ 
เปี็นไปีตามระเบียบข้อิบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปีิดืโอิกาส
ให้กรรมการแสดืงความเห็นอิย่างเปี็นอิิสระ 
 5. เปี็นผู้่้ลงคะแนนชี�ขาดืในกรณีที�ที�ปีระชุม คณะ
กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน เสียงทั�ง
สอิงฝ่่ายเท่ากัน

 3.3 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
คณะกรรมการต่รวัจำสอบั
 1. สอิบทานให้บริษัทฯ มกีารรายงานทางการเงิน อิย่าง 
ถ่กต้อิง เพียงพอิ และทันเวลาตามกรอิบกฎหมาย กำาหนดื 
 2. สอิบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
(Internal control) และระบบการตรวจัสอิบภายใน (Internal 
audit) ที�เหมาะสมและมีปีระสิทธิผู้ลและพิจัารณาความเปี็น

อิสิระขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภายใน ตลอิดืจันให้ความเห็นชอิบ
ในการพิจัารณาแต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจั้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจัสอิบภายใน หรือิ หน่วยงานอิื�นใดืที�รับผู้ิดืชอิบเกี�ยวกับ
การตรวจัสอิบภายใน 
 3. สอิบทานให้บริษัทฯ ปีฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิง ตลาดืหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 
 4. พิจัารณา คัดืเลือิก เสนอิแต่งตั�ง และเลิกจั้าง 
บุคคลซึ�งมีความเปี็นอิิสระเพื�อิทำาหน้าที�เปี็นผู้่้สอิบบัญชีขอิง 
บริษัทฯ และเสนอิค่าตอิบแทนขอิงบุคคลดืังกล่าว รวมทั�ง
เข้าร่วมปีระชุมกับผู้่ส้อิบบญัชี โดืยไม่มฝ่ี่ายบริหารเข้าร่วมปีระชุม
ดื้วยอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง 
 5. พิจัารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรือิรายการที� อิาจัมี
ความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ให้เปี็นไปีตามกฎหมาย และ
ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์ ทั�งนี� เพื�อิให้มั�นใจัว่ารายการ
ดืังกล่าวสมเหตุสมผู้ล และเปี็นปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบริษัทฯ 
 6. จััดืทำารายงานขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบโดืย
เปิีดืเผู้ยไว้ในรายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ ซึ�งรายงานดืงักล่าว
ต้อิงลงนามโดืยปีระธานกรรมการตรวจัสอิบและต้อิงปีระกอิบ
ดื้วยข้อิม่ลดืังต่อิไปีนี� 
 ความเห็นเกี�ยวกับความถ่กต้อิง ครบถ้วนเปี็นที� 
เชื�อิถือิไดื้ขอิงรายงานทางการเงินขอิงบริษัทฯ 
 ความเหน็เกี�ยวกับความเพยีงพอิขอิงระบบควบคมุ
ภายในขอิงบริษัทฯ และรายการระหว่างกัน
 ความเห็นเกี�ยวกับการปีฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
หลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์ 
หรือิกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ รวมถึงการดื่แล
ดื้านการปีฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
 ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมขอิงผู้่้สอิบบัญชี 
ความเหน็เกี�ยวกับรายการที�อิาจัมคีวามขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ 
 จัำานวนการปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ และ
การเข้าร่วมปีระชุมขอิงกรรมการตรวจัสอิบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือิข้อิสังเกตโดืยรวมที�คณะกรรมการ
ตรวจัสอิบไดื้รับจัากการปีฏิบัติหน้าที�ตามกฎบัตร (Charter) 
 รายการอิื�นที�เห็นว่าผู้่้ถือิหุ้นและผู้่้ลงทุนทั�วไปีควร 
ทราบภายใต้ขอิบเขตหน้าที� และความรับผู้ิดืชอิบที�ไดื้รับมอิบ
หมายจัากคณะกรรมการบริษัทฯ
  ข้อิสรุปี/ความเหน็ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบต่อิ
การดืำาเนินการในดื้านต่างๆ โดืยรวม
  การพิจัารณาเสนอิแต่งตั�งผู้่้สอิบบัญชี
 7. ปีฏิบัติการอิื�นใดืตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอิบหมายดื้วยความเห็นชอิบจัากคณะกรรมการตรวจัสอิบ
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 3.4 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต่อบัแทน

 การสรรหา 
 1. กำาหนดืหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดืย่อิย โดืยพิจัารณาความ
เหมาะสมขอิงจัำานวนโครงสร้าง และอิงค์ปีระกอิบขอิงคณะ
กรรมการ กำาหนดืคณุสมบตักิรรมการเพื�อิเสนอิต่อิคณะกรรมการ 
บริษัทฯ หรือิเสนอิขอิอินมุตัต่ิอิที�ปีระชุมผู้่ถื้อิหุน้แล้วแต่กรณี
 2. พิจัารณาสรรหา คัดืเลือิก และเสนอิบุคคลที� 
เหมาะสมให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที�ครบวาระหรือิ
มีตำาแหน่งว่างลง หรือิแต่งตั�งเพิ�ม 
 3. จััดืให้มีการเลือิกตั�งกรรมการ
 4. ปีฏิบัติการอิื�นใดืเกี�ยวกับการสรรหาตามที�คณะ
กรรมการบริษัทฯ มอิบหมาย 
 5. ปีระเมินผู้ลการปีฏิบตัิงานขอิงผู้่บ้ริหารสง่สดุืขอิง 
บริษัทฯ เพื�อิเสนอิต่อิที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
เพื�อิพิจัารณาอินุมัติ

 การกำาหนดำค่าต่อบัแทน 
 1. จััดืทำาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำาหนดืค่า
ตอิบแทนขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดืย่อิยเพื�อิ
เสนอิต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอิขอิอินมุตัต่ิอิที�ปีระชุม 

ผู้่้ถือิหุ้นแล้วแต่กรณี 
 2. กำาหนดืค่าตอิบแทนที�จัำาเปี็นและเหมาะสมทั�งที�
เปี็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ เปี็น
รายบคุคล โดืยการกำาหนดืค่าตอิบแทนขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ 
ให้พิจัารณาความเหมาะสมกับภาระ หน้าที� ความรับผู้ดิืชอิบผู้ลงาน 
และเปีรียบเทยีบกับบริษัทฯ ในธรุกิจัที�คล้ายคลงึกัน และปีระโยชน์ 
ที�คาดืว่าจัะได้ืรับจัากกรรมการเพื�อิเสนอิให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจัารณาและนำาเสนอิต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นเพื�อิขอิอินุมัติ 
 3. รับผู้ดิืชอิบต่อิคณะกรรมการบริษัท และมหีน้าที�ให้
คำาชี�แจังตอิบคำาถามเรื�อิงเกี�ยวกับค่าตอิบแทนขอิงกรรมการ 
บริษัทฯ ในที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 
 4. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผู้ลขอิงการ
กำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการและผู้่บ้ริหาร ตามข้อิกำาหนดืขอิง
ตลาดืหลักทรัพย์ฯ โดืยเปีิดืเผู้ยในแบบแสดืงรายการข้อิม่ล
ปีระจัำาปีี (56-1) และรายงาน ปีระจัำาปีี (56-2) ขอิงบริษัทฯ 
 5. ปีฏิบัติการอิื�นใดืที�เกี�ยวข้อิงกับการกำาหนดืค่า
ตอิบแทนตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอิบหมายโดืยฝ่่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่างๆ จัะต้อิงรายงานหรือินำาเสนอิข้อิม่ลและ
เอิกสารที�เกี�ยวข้อิงต่อิคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่า
ตอิบแทนเพื�อิสนบัสนนุการปีฏบิตังิานขอิงคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดืค่าตอิบแทนให้บรรลุตามหน้าที�ที�ไดื้รับมอิบหมาย 
 6. เสนอิผู้ลการปีระเมนิคณะกรรมการชุดืย่อิยทกุชุดืต่อิ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และแนวทางการปีรับปีรุงเพิ�มปีระสทิธิภาพ
การดืำาเนินงานขอิง คณะกรรมการชุดืย่อิยทุกชุดื 
 7. พิจัารณาเงินเดืือินขอิงปีระธานกรรมการบริหาร 
(CEO) โดืยอิิงจัากผู้ลปีระกอิบการขอิงบริษัทฯ เปี็นเกณฑ์ใน
การพิจัารณา

 3.5 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
คณะกรรมการบัริหารควัามเส่�ยุง
 1. กำาหนดืและทบทวนนโยบาย และกรอิบการบริหาร
ความเสี�ยงอิงค์กร 
 2. กำากับดื่แลและสนับสนุนให้มีการดืำาเนินงานดื้าน
การบริหารความเสี�ยงอิงค์กรให้สอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์และ
เปี้าหมายทางธุรกิจั รวมถึงสภาวการณ์ที�เปีลี�ยนแปีลงไปี 
 3. ให้ข้อิเสนอิแนวทาง ติดืตาม และปีระเมินผู้ล 
การบริหารความเสี�ยงต่อิคณะทำางาน หรือิฝ่่ายบริหารความเสี�ยง
เพื�อินำาไปีดืำาเนินการ 
 4. พจิัารณารายงานผู้ลการบริหารความเสี�ยงอิงค์กร
และให้ข้อิคดิืเหน็ปีระเดืน็ความเสี�ยงที�อิาจัจัะเกิดืขึ�น รวมถึงให้
แนวทางการกำาหนดืมาตรการควบคุม และการพัฒนาระบบ
การจัดัืการบริหารความเสี�ยงอิงค์กรแก่คณะทำางาน/ฝ่่ายบริหาร
ความเสี�ยงเพื�อินำาไปีดืำาเนินการ 
 5. รายงานผู้ลการบริหารความเสี�ยงอิงค์กรให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณทีี�มปัีีจัจัยั หรือิเหตกุารณ์ 

สำาคัญซึ�งอิาจัมีผู้ลกระทบต่อิบริษัทฯ อิย่างมีนัยสำาคัญ ต้อิง
รายงานต่อิคณะกรรมการเพื�อิทราบและพิจัารณาโดืยเร็วที�สุดื 
 6. ปีฏิบัติหน้าที�อิื�นใดืตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอิบหมาย

 3.6 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำช่อบัขัอง
คณะกรรมการบัรรษัทภิบัาล
 1. เสนอิแนวนโยบายเกี�ยวกับหลักบรรษัทภิบาลต่อิ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 2. กำากับดื่แลการปีฏิบัติงานขอิงบริษัทฯ ให้เปี็นไปี
ตามหลักบรรษัทภิบาลขอิงสถาบันกำากับ เช่น ตลาดืหลักทรัพย์
แห่งปีระเทศไทย,สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดืหลักทรัพย์ 

รายงานประจ�าปี 2563
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 3. พจิัารณาทบทวนเกี�ยวกับนโยบายด้ืานบรรษัทภบิาล 

อิย่างสมำ�าเสมอิเพื�อิให้สอิดืคล้อิงกับแนวทางปีฏิบัติขอิงสากล 
และข้อิเสนอิแนะขอิงสถาบันหรือิ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อิง 
 4. พิจัารณาเสนอิข้อิพึงปีฏบิตัทิี�ดืเีกี�ยวกับบรรษัทภบิาล 
สำาหรับคณะกรรมการหรือิเสนอิการกำาหนดืข้อิบังคับคณะ
กรรมการเกี�ยวกับเรื�อิงดืังกล่าว 
 5. เสนอิแนะข้อิกำาหนดืเกี�ยวกับจัรรยาบรรณ ในการ
ดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และข้อิพึงปีฏิบัติขอิง ผู้่้บริหาร และ
พนักงานขอิงบริษัทฯ 
 6. ส่งเสริมการเผู้ยแพร่วัฒนธรรมในการกำากับดื่แล
กิจัการที�ดืี และการมีส่วนร่วมในการดืำาเนินกิจักรรมเพื�อิสังคม 
 7. การอิื�นใดืที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอิบหมาย

 3.7 ขัอบัเขัต่อำานาจำหน้าท่�และควัามรับัผดิำขัอบัขัอง
คณะกรรมการบัริหาร
 1. นำาเสนอิเป้ีาหมาย นโยบาย และแผู้นธรุกิจัรวมถึง
งบปีระมาณปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจัารณาอินุมัติ 
 2. ควบคุมดื่แลการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ให้เปี็น
ไปีตามนโยบาย แผู้นงาน และงบปีระมาณที�ไดื้รับอินุมัติจัาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 3. พิจัารณาอินุมัติการดืำาเนินงานที�เปี็นธุรกรรมปีกติ
ธุรกิจัขอิงบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน หรือิ
งบปีระมาณที�ไดื้รับอินุมัติจัากคณะกรรมการบริษัทฯ เปี็นต้น 

โดืยวงเงินสำาหรับแต่ละรายการเป็ีนไปีตามตารางอิำานาจัอินมุตัิ
ที�ผู้่านการอินุมัติจัากคณะกรรมการบริษัทฯ
 4. พิจัารณาอินุมัติการกำาหนดื แก้ไข เปีลี�ยนแปีลง 
ระเบียบหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการอินุมัติสินเชื�อิ ตาราง ยอิดืจััดื
สินเชื�อิรวมถึงการกำาหนดืและแก้ไขเปีลี�ยนแปีลงค่าปีรับและ
ส่วนลดื 
 5. นำาเสนอิโครงสร้างอิงค์กรที�เหมาะสมกับการ
ดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจัารณา
อินมุตัริวมถึงพจิัารณาอินมุตัอิิตัรากำาลงัคนที�ไม่อิย่ใ่นงบปีระมาณ
ปีระจัำาปีี 
 6. พจิัารณาผู้ลกำาไรและขาดืทนุขอิงบริษัทฯ การเสนอิ
จั่ายเงินปีันผู้ลระหว่างกาล หรือิเงินปีันผู้ล ปีระจัำาปีีเพื�อิเสนอิ
คณะกรรมการบริษัทฯ
 7. มอีิำานาจัแต่งตั�งหรือิว่าจ้ัางที�ปีรึกษาที�เกี�ยวข้อิงกับ
การบริหารงานภายในอิงค์กรเพื�อิให้เกิดื ปีระสิทธิภาพส่งสุดื 
 8. ให้อิำานาจัในการมอิบอิำานาจัให้บคุคลอิื�นใดืหนึ�งคน

หรือิหลายคนปีฏิบัติการอิย่างหนึ�งอิย่างใดื โดืยอิย่่ภายใต้การ
ควบคุมขอิงคณะกรรมการบริหาร หรือิอิาจัมอิบอิำานาจัเพื�อิให้
บคุคลดืงักล่าวมอีิำานาจัตามที�คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร
และภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ�ง
คณะกรรมการบริหารอิาจัยกเลิก เพิกถอิน เปีลี�ยนแปีลง หรือิ
แก้ไขบุคคลที�ไดื้รับมอิบอิำานาจั หรือิการมอิบอิำานาจันั�นๆ 
ไดื้ตามที�สมควร 
 9. ปีฏิบัติหน้าที�อิื�นๆ ตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอิบหมาย

 3.8 การคัดำเลือกและการแต่่งตั่�งกรรมการ
 1. หลักเกณฑ์ในการคัดืเลือิกกรรมการ
 การคดัืเลอืิกกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทนจัะพิจัารณาบุคคลที�มีคุณสมบัติตามที�
กำาหนดืไว้ ในกฎบัตรขอิงกรรมการบริษัทฯ ซึ�งเปี็นไปีตามที�
กฎหมายกำาหนดื และตาม Skill Matrix ที�บริษัทฯ ไดื้กำาหนดื
ให้สอิดืคล้อิงกับกลยทุธ์ในการดืำาเนนิธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ในด้ืาน
ต่างๆ ดืังนี�
 1. อิุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร การปีล่อิย
สินเชื�อิ ปีระกันฯ
 2. การบัญชี
 3. การบริหารจััดืการ และกลยุทธ์
 4. การจััดืการทรัพยากรบุคคล
 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. การจััดืการความเสี�ยง

 2. กระบวนการในการแต่งตั�งกรรมการใหม่
 การพิจัารณาเรื�อิงการดืำารงตำาแหน่งขอิงบุคคลที�
จัะเสนอิชื�อิเปี็นกรรมการในบริษัทฯ จัะต้อิงไม่ดืำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทฯ จัดืทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท 
ในกรณีกรรมการอิิสระจัะต้อิงมีคุณสมบัติกรรมการอิิสระตาม
ที�กฎหมายกำาหนดื เมื�อิคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดื 

ค่าตอิบแทนไดื้พิจัารณาอิย่างครบถ้วนละเอิียดืรอิบคอิบแล้ว 
จัะนำาเสนอิชื�อิบคุคลดืงักล่าวต่อิที�ปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื�อิพิจัารณา โดืยคณะกรรมการบริษัทฯ จัะพิจัารณากลั�นกรอิง
ดื้วยความละเอิียดืรอิบคอิบ ระมัดืระวัง เพื�อิให้มั�นใจัว่าบุคคล
ที�ได้ืรับการเสนอิชื�อิให้แต่งตั�งเป็ีนกรรมการมคีณุสมบตัทิี�เหมาะสม
กับธรุกิจัขอิงบริษัทฯ เพื�อิอินมุตัแิต่งตั�งให้ดืำารงตำาแหน่งกรรมการ 
หรือิ เสนอิต่อิที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น เพื�อิพิจัารณาคัดืเลือิกต่อิไปี
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 การกำาหนดำอำานาจำอนุมัติ่ 

 บริษัทฯ มีการกำาหนดือิำานาจัอินุมัติสำาหรับการดืำาเนินงานต่างๆ โดืยสรุปีไดื้ดืังนี�

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการรองกรรมการ
ผู้จัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร

การจั่ายเงินเกินงบลงทุน
ที�ไดื้รับอินุมัติ

- - ไม่เกิน 15% ไม่เกิน 20%

การลงทุนนอิกแผู้น
งบปีระมาณ

- - ไม่เกิน 
20 ล้านบาท

ไม่เกิน
40 ล้านบาท

การเปีิดืสาขาใหม่เกินจัาก
แผู้นธุรกิจัที�ไดื้รับอินุมัติ
จัากคณะกรรมบริษัทฯ

- - - ไม่เกิน20%

การอินุมัติเบิกเงินสดืย่อิย
เกินกว่ากรอิบที�กำาหนดื
ต่อิครั�ง1)

ไม่เกินครั�งละ  
15,000 บาท

ไม่เกินครั�งละ  
15,000 บาท

อินุมัติ -

การอินุมัติเงินทดืรอิง
จั่ายต่อิครั�ง2)

 สาขา/ศ่นย์ปีระม่ล - ไม่เกินครั�งละ  
70,000 บาท

อินุมัติ -

 สำานักงานใหญ่ ไม่เกินครั�งละ  
70,000 บาท

ไม่เกินครั�งละ 
100,000 บาท

อินุมัติ -

การตัดืบัญชีกรณีสินทรัพย์
ถาวรชำารุดื3)

ไม่เกินครั�งละ  
50,000 บาท

ไม่เกินครั�งละ  
50,000 บาท

อินุมัติ -

การตัดืบัญชีหนี�ส่ญ - - - ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หมายเหตุ:	1)	โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีการเบิกเงินสดย่อยสูงสุด	ไม่เกิน	15,000	บาท/คร้ัง
	 	2)	โดยที่ผ่านมาสาขาและศูนย์ประมูลมีการเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด	ไม่เกิน	50,000	บาท/คร้ัง	และส�านักงานใหญ่มี
การเบิกเงินทดรองจ่ายสูงสุด	ไม่เกิน	75,000	บาท/คร้ัง
	 	3)	โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ	มีการตัดบัญชีกรณีสินทรัพย์ถาวรช�ารุดสูงสุด	ไม่เกิน	50,000	บาท/คร้ัง

รายงานประจ�าปี 2563
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 3.9 การประชุ่มคณะกรรมการ
 1. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีการปีระชุมคณะกรรมการขอิงบริษัทฯ อิย่างสมำ�าเสมอิ เพื�อิรับทราบผู้ลการดืำาเนินงานเปี็นปีระจัำา
อิย่างน้อิยคราวละ 3 เดืือินต่อิครั�ง และอิาจัมีการปีระชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจัำาเปี็น โดืยการปีระชุมแต่ละครั�งไดื้มีการกำาหนดื
วาระในการปีระชุมอิย่างชัดืเจันและมีการส่งหนังสือินัดืปีระชุมพร้อิมรายละเอิียดืล่วงหน้า 7 วัน เพ่อิให้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้
มเีวลาศึกษาข้อิม่ลอิย่างเพยีงพอิก่อินเข้าร่วมปีระชุม รวมทั�งได้ืมกีารจัดืบันทึกรายงานการปีระชุมเป็ีนลายลักษณ์อัิกษร และจัดัืเก็บ
รายงานการปีระชุมที�ผู้่านการรับรอิง จัากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้่้ที�เกี�ยวข้อิงตรวจัสอิบไดื้
 2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้กำาหนดืตารางการปีระชุมล่วงหน้าในแต่ละปีี และแจั้งให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านทราบ 
ทั�งนี� ไม่รวมการปีระชุมวาระพิเศษ โดืยในปีี 2563 ได้ืมกีารกำาหนดืตารางการปีระชุมกรรมการเป็ีนการล่วงหน้า (ตารางการปีระชุมนี� 
อิาจัมีการเปีลี�ยนแปีลงไดื้) โดืยไม่รวมการปีระชุมในวาระพิเศษ เปี็นดืังนี�

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

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

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 13/02/63 10/11/63

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 13/02/63 12/11/63
คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน

27/02/63 23/12/63

กรรมการอิิสระ 22/09/63

 3. รายงานการเข้าร่วมปีระชุมขอิงกรรมการปีระจัำาปีี 2563
 3.1) คณะกรรมการบริษัท

พลเรือิเอิกอิภิชาติ เพ็งศรีทอิง ปีระธานกรรมการและกรรมการอิิสระ 100%

นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ กรรมการ 100%

นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการ 83.33%

ดืร.โยธิน อินาวิล กรรมการอิิสระ 100%

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม กรรมการอิิสระ 100%

นายกัมพล ตติยกวี 
(หมดืวาระระหว่างปีี)

กรรมการอิิสระ 83.33%

นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ กรรมการอิิสระ 100%

ดืร.ศึกษิต  เพชรอิำาไพ กรรมการ 83.33%

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ 
(เข้ารับตำาแหน่งระหว่างปีี)

กรรมการอิิสระ 100%

การประชุม

กรรมการ

ครั้งที่ 1

ต�าแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4

หมายเหตุ:	นางสาวมลฑล	อ่อนแผน	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ	และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
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กรรมการ ต�าแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

กรรมการ ต�าแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

  มีการจััดืการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั�ง ณ สิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 สัดืส่วนในการ เข้าร่วมปีระชุม
ขอิงคณะกรรมการคิดืเปี็น 96.30% 
  นายกัมพล ตติยกวี ไดื้หมดืวาระการดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื�อิวันที� 17 สิงหาคม 2563
  เม่อิวันที� 17 สิงหาคม 2563 ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ไดื้มีมติแต่งตั�ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เปี็นกรรมการบริษัทฯ 

 3.2) คณะกรรมการตรวจัสอิบ

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ 100%

นายกัมพล ตติยกวี 
(หมดืวาระระหว่างปีี)

กรรมการตรวจัสอิบ 100%

นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ กรรมการตรวจัสอิบ 100%

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ ์
(เข้ารับตำาแหน่งระหว่างปีี)

กรรมการตรวจัสอิบ 100%

หมายเหตุ:	นายเฉลิม	อินหอม	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	

	  มีการจััดืการปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ 4 ครั�ง ณ สิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 สัดืส่วนใน การเข้าร่วมปีระชุม
ขอิงคณะกรรมการคิดืเปี็น 100%
  นายกัมพล ตติยกวี ไดื้หมดืวาระการดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื�อิวันที� 17 สิงหาคม 2563
  เม่อิวันที� 17 สิงหาคม 2563 ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ไดื้มีมติแต่งตั�ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เปี็นกรรมการบริษัทฯ
นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์ ไดื้รับการแต่งตั�งเปี็นกรรมการตรวจัสอิบ ตามมติที�ปีระชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 7/2563

 3.3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน

พลเรือิเอิกอิภิชาติ เพ็งศรีทอิง ปีระธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน

100%

ดืร.โยธิน อินาวิล กรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน

100%

ดืร.ศึกษิต เพชรอิำาไพ กรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน

50.00%

หมายเหตุ:	นางสาวมลฑล	อ่อนแผน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

  มีการจััดืการปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 2 ครั�ง ณ สิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 สัดืส่วน
ในการเข้าร่วมปีระชุมขอิงคณะกรรมการคิดืเปี็น 83.33%

รายงานประจ�าปี 2563
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กรรมการ ต�าแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

กรรมการ ต�าแหน่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

 3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ดืร.โยธิน อินาวิล ปีระธานกรรมการบรรษัทภิบาล 100%

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม กรรมการบรรษัทภิบาล 100%

ดืร.ศึกษิต เพชรอิำาไพ กรรมการบรรษัทภิบาล 100%

หมายเหตุ:	นางสาว	มลฑล	อ่อนแผน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

  มีการจััดืการปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั�ง ณ สิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 สัดืส่วนใน การเข้าร่วม
ปีระชุมขอิงคณะกรรมการคิดืเปี็น 100%

 3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

นายกัมพล ตติยกวี 
(หมดืวาระระหว่างปีี)

ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 100%

นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ กรรมการบริหารความเสี�ยง 100%

นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี�ยง 100%

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์
(เข้ารับตำาแหน่งระหว่างปีี)

ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 100%

หมายเหตุ:	นางสาวดวงแข	สงนุ้ย	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

  มีการจััดืการปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั�ง ณ สิ�นสุดืวันที� 31 ธันวาคม 2563 สัดืส่วนในการเข้าร่วม
ปีระชุมขอิงคณะกรรมการคิดืเปี็น 100%
  นายกัมพล ตติยกวี ไดื้หมดืวาระการดืำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื�อิวันที� 17 สิงหาคม 2563
 เม่อิวันที� 17 สิงหาคม 2563 ที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ไดื้มีมติแต่งตั�ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ เปี็นกรรมการบริษัทฯ 
 นายสุชาติ  ศุภพยัคฆ์ ไดื้รับการแต่งตั�งเปี็นปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ยงแทน นายกัมพล ตติยกวี ตามมติที�
ปีระชุมคณะกรรมการ ครั�งที� 7/2563
 

 4. บริษัทฯ กำาหนดืให้มีการปีระชุมหารือิระหว่างกรรมการที�ไม่เปี็นผู้่้บริหารโดืยไม่มีกรรมการที�เปี็น กรรมการบริหารร่วม
ดื้วยอิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เพื�อิเปีิดืโอิกาสให้กรรมการที�ไม่ไดื้เปี็นกรรมการบริหาร สามารถอิภิปีราย พิจัารณากลยุทธ์และการ
ดืำาเนินงาน ขอิงบริษัทฯ ไดื้อิย่างเปี็นอิิสระจัากฝ่่ายจััดืการ ในปีี 2563 ไดื้มีการปีระชุม จัำานวน 1 ครั�ง  ในวันที� 22 กันยายน  2563
 5. ปีระธานคณะกรรมการบริษัทฯ และปีระธานกรรมการบริหารมีหน้าที�ร่วมกันกำาหนดืวาระการปีระชุมคณะกรรมการ 
โดืยเปีิดืโอิกาสให้กรรมการท่านอิื�นและกรรมการอิิสระไดื้ร่วมพิจัาณาให้ความเห็น ก่อินการบรรจัุวาระและส่งหนังสือิเชิญปีระชุม
แก่คณะกรรมการ หากกรรมการปีระสงค์จัะเสนอิวาระเข้าส่่การปีระชุม สามารถแจั้งต่อิปีระธานคณะกรรมการ ปีระธานกรรมการ
บริหาร หรือิเลขานุการบริษัทฯ ไดื้
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 6. หนังสือิเชิญปีระชุม วาระการปีระชุม และเอิกสารปีระกอิบการปีระชุมคณะกรรมการจัะถ่กจััดืส่งให้ กรรมการแต่ละ
ท่านล่วงหน้าอิย่างน้อิย 7 วัน ก่อินวันปีระชุม เพื�อิให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อิม่ลก่อินการปีระชุม
 7. กรรมการมหีน้าที�เข้าร่วมปีระชุมคณะกรรมการ โดืยต้อิงมสีดัืส่วนการเข้าร่วมปีระชุมคณะกรรมการอิย่างน้อิยร้อิยละ 75 
ขอิงการปีระชุมทั�งปีี และอิงค์ปีระชุมต้อิงมีจัำานวนไม่น้อิยกว่า 2 ใน 3 ขอิงจัำานวนกรรมการทั�งหมดื การวินิจัฉัยชี�ขาดืขอิงที�ปีระชุม
ให้ถือิเสียงข้างมาก สำาหรับปีี 2563 นั�น สัดืส่วนการเข้า ร่วมปีระชุมขอิงคณะกรรมการ คิดืเปี็นร้อิยละ 96.30%
 8. รายงานการปีระชุม มีการระบุ วัน เวลา ที�เริ�มและเสร็จัสิ�นการปีระชุม รายชื�อิกรรมการที�เข้าร่วม และไม่ไดื้เข้าร่วม 
สรุปีสาระสำาคัญ และข้อิสรุปีขอิงวาระ เรื�อิงที�นำาเสนอิ ปีระเดื็นที�ไดื้มีการอิภิปีราย และข้อิเสนอิแนะ ขอิงคณะกรรมการ รวมถึง
คำาชี�แจังขอิงฝ่่ายจััดืการ มติ ขอิงคณะกรรมการอิย่างละเอิียดื เพียงพอิ และชัดืเจัน พร้อิมลงลายมือิชื�อิขอิงปีระธานในที�ปีระชุม
และเลขานุการบริษัทผู้่้จัดืบันทึกการปีระชุม ในกรณีที�มีกรรมการเปี็นผู้่้มีส่วนไดื้เสียกับวาระใดื ก็จัะไม่ร่วมพิจัารณาและจัะงดือิอิก
เสียงในมตินั�น ซึ�งเลขานุการบริษัทฯ จัะแจั้งให้กรรมการทุกคนรับทราบก่อินเริ�มดืำาเนินการปีระชุม
 9. รายงานการปีระชุมจัะถ่กสำาเนาและนำาส่งให้แก่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอิกที�เกี�ยวข้อิงภายในระยะเวลาที�
กำาหนดื และถ่กจัดัืเก็บไว้เป็ีนเอิกสารอ้ิางอิงิและตรวจัสอิบได้ืรายงานการปีระชุมจัะไม่สามารถแก้ไขได้ืหากไม่ได้ืรับการอินมุตัจิัากที�ปีระชุม

 4. การดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการในบัริษัทอื�น
 เพื�อิให้มั�นใจัว่าคณะกรรมการ และผู้่บ้ริหารสามารถปีฏบิตัหิน้าที�ได้ือิย่างเตม็ปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการได้ืกำาหนดืแนวทาง
ปีฏิบัติภายในสำาหรับกรรมการ และผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ ดืังนี� 
  การดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอิื�นจัะต้อิงผู้่านความเห็นชอิบจัากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อิน
  กรรมการควรดืำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจัดืทะเบียนในตลาดืหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 บริษัท ดืังนั�น ในปีี 2563 
ไม่มีกรรมการคนใดืดืำารงตำาแหน่งกรรมการขอิงบริษัทจัดืทะเบียนอิื�นเกิน 5 บริษัท
  กรรมการจัะต้อิงไม่ปีระกอิบกิจัการเข้าเปี็นหุ้นส่วน หรือิเข้าเปี็นกรรมการในนิติบุคคลอิื�นที�มีสภาพอิย่างเดืียวกัน และ
เปี็นการแข่งขันกับกิจัการขอิงบริษัทฯ

พลเรือิเอิกอิภิชาติ เพ็งศรีทอิง จัำานวน 3 บริษัท

ดืร.โยธิน อินาวิล จัำานวน 2 บริษัท

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม จัำานวน 1 บริษัท

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ จัำานวน 3 บริษัท

นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ ไม่มี

  5. การประเมินผลการปฏิบััติ่งานและประสิทธิภาพิขัองคณะกรรมการ และผ้่บัริหารระดัำบัส่ง
 5.1 การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานและปีระสิทธิภาพขอิงคณะกรรมการ และกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ืกำาหนดืให้มกีารปีระเมนิผู้ล การปีฏบิตังิานตนเอิงขอิงคณะกรรมการ (Board Self-Assessment) 
อิย่างน้อิยปีีละ 1 ครั�ง เปี็นปีระจัำาทุกปีี โดืยการปีระเมิน แบ่งอิอิกเปี็น 2 มิติ คือิ 1) การปีระเมินปีระสิทธิภาพและผู้ลการปีฏิบัติ
งานขอิงคณะกรรมการ และกรรมการ และ 2) การปีระเมินความเชี�ยวชาญและปีระสบการณ์ขอิงคณะกรรมการ เพื�อิให้คณะ
กรรมการใช้เปี็นกรอิบในการกำาหนดืบรรทัดืฐานตรวจัสอิบการปีฏิบัติหน้าที�และนำาผู้ลที�ไดื้เปีรียบเทียบกับผู้ลการปีฏิบัติงานตาม
กฎบัตรขอิงคณะกรรมการสะท้อินให้เห็นถึงความรับผู้ิดืชอิบในผู้ลการปีฏิบัติงานให้มีปีระสิทธิภาพอิย่างแท้จัริง และเพื�อิปีรับปีรุง
การปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอิดืคล้อิงกับนโยบายที�กำาหนดืไว้ และเพื�อิวางแผู้นพัฒนากรรมการไดื้อิย่างมี
ปีระสิทธิภาพ ซึ�งผู้ลการปีระเมินทั�ง 3 มิติ สามารถสรุปีไดื้ดืังนี�

รายงานการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และประธานกรรมการบริหารในบริษัทอื่น

จำำานวันกรรมการอิสระท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการในบัริษัทอื�น ไม่เกิน 5 บัริษัท 

รายงานประจ�าปี 2563
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 1. การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการ
และกรรมการ
 การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงคณะกรรมการจัะ
จััดืให้มีขึ�นทุกปีี โดืยแบ่งการปีระเมินอิอิกเปี็น 3 ปีระเภท คือิ 
1) การปีระเมินตนเอิงขอิงกรรมการทั�งคณะ 2) การปีระเมิน
ตนเอิงขอิงคณะกรรมการเปี็นรายบุคคล และ 3) การปีระเมิน
ตนเอิงขอิงคณะกรรมการชุดืย่อิย ส่งให้คณะกรรมการทุกคน
ปีระเมนิผู้ลการปีฏบิตังิานปีระจัำาปีีทั�งแบบคณะและรายบคุคล 
ซึ�งภายหลงัที�คณะกรรมการแต่ละคนปีระเมนิเสร็จัเรียบร้อิยแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัะเป็ีนผู้่อ้ินมุตัแิละทบทวนแบบปีระเมนิผู้ล
เพื�อิตรวจัสอิบความถ่กต้อิงครบถ้วน จัากนั�นจัะนำาส่งแบบปีระเมนิ
การปีฏบิตังิานแก่เลขานกุารบริษัทฯ โดืยเลขานกุารจัะรวบรวม
สรุปีผู้ลการปีระเมินเสนอิต่อิที�ปีระชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดืค่าตอิบแทน ก่อินรายงานผู้ลการปีระเมินและ
ข้อิเสนอิแนะต่างๆ ที�ได้ืรับจัากการปีระเมนิผู้ลให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ รับทราบและหารือิเพื�อิปีรับปีรุงปีระสิทธิผู้ลขอิงการ
ทำางานขอิงคณะกรรมการในรอิบปีี 
 หลักเกณฑ์การปีระเมินสามารถสรุปีไดื้ ดืังนี�
 1.แบบปีระเมินผู้ลงานขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั�งคณะ และคณะกรรมการชุดืย่อิย ปีระกอิบดื้วย 6 หัวข้อิ 
คอืิ โครงสร้างและคณุสมบตัขิอิงคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที� 
และความรับผู้ิดืชอิบขอิงคณะกรรมการ, การปีระชุมคณะ
กรรมการ, การทำาหน้าที�ขอิงกรรมการ, ความสัมพันธ์กับ
ฝ่่ายจััดืการ และ การพัฒนาตนเอิงขอิงกรรมการและการ
พัฒนาผู้่้บริหาร
 2. แบบปีระเมนิผู้ลปีฏบิตังิานคณะกรรมการรายบคุคล 
(ปีระเมนิตนเอิง) ปีระกอิบด้ืวย 4 หวัข้อิ คอืิ ความรับผู้ดิืชอิบต่อิ
การตัดืสินใจัและการกระทำาขอิงตนเอิง และการปีฏิบัติหน้าที�
อิย่างมปีีระสทิธภิาพการปีฏบิตัต่ิอิผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีอิย่างเท่าเทยีม 
และเปี็นธรรมมีความโปีร่งใสในการดืำาเนินงานที�สามารถ
ตรวจัสอิบไดื้  มีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ล รวมไปีถึงการมีจัริยธรรม
หรือิ จัรรยาบรรณในการปีระกอิบธุรกิจั
 หัวข้อิขอิงการปีระเมินปีระกอิบดื้วย โครงสร้างและ
คุณสมบัติขอิงกรรมการ การเข้าร่วมการปีระชุม การปีฏิบัติ
ตามบทบาท หน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบตามกฎบัตร ผู้ลจัาก
การปีฏิบัติหน้าที� ความสัมพันธ์และการสื�อิสารกับฝ่่ายจััดืการ 
และการพัฒนาตนเอิงขอิงกรรมการ ซึ�งผู้ลการปีระเมนิในปีี 2563 
สามารถแสดืงไดื้ดืังนี�

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

อัต่ราส่วันการเขั้าร่วัมประชุ่มขัองคณะกรรมการ

จัำากัดือิัตราส่วนการเข้าร่วมปีระชุมขอิงคณะกรรมการ ร้อิยละ 75

จัำานวนกรรมการอิิสระที�ปีฏิบัติหน้าที�ในบริษัทอิื�นเกินกว่า 5 บริษัท -

จัำากัดืจัำานวนบริษัทที�จัำากัดืไว้สำาหรับกรรมการอิิสระ 5 บริษัท

จัำานวนกรรมการที�ปีฏิบัติหน้าที�เกินกว่า 9 ปีี -

การประเมนิการปฏบัิัติ่งานขัองคณะกรรมการบัริษัทฯ ด้ำวัยุต่นเองประจำำาปี

คณะกรรมการบริษัท 98.13

กรรมการรายบุคคล 99.15

คณะกรรมการชุ่ดำยุ่อยุ

คณะกรรมการตรวจัสอิบ 98.33 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 99.54 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 98.15

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 98.33
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 2. การปีระเมินความเชี�ยวชาญและปีระสบการณ์
ขอิงคณะกรรมการ
 แนวทางในการสรรหาและคัดืเลือิกกรรมการเพ่อิให้
เหมาะสมและสอิดืคล้อิงกับกลยุทธ์และการดืำาเนินธุรกิจัขอิง
ธนาคารนั�น คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน ไดื้
มกีารพจิัารณาและกำาหนดืคณุลกัษณะที�ต้อิงการในคณะกรรมการ 
อิันไดื้แก่ กรรมการที�มีความร้่ ความชำานาญหรือิปีระสบการณ์
การจัดัืการเชิงมหภาค, กรรมการที�มคีวามร้่ ความชำานาญ หรือิ
ปีระสบการณ์ดื้านการเงินการบัญชี และกรรมการที�มีความร่ ้
ความชำานาญหรือิปีระสบการณ์ด้ืานอิื�นๆ ที�จัะเป็ีนปีระโยชน์ต่อิ
การพัฒนาอิย่างยั�งยนืขอิงบริษัทฯ ดืงันั�นคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดืได้ืทบทวน Board Skill Matrix อิย่างน้อิยปีีละครั�ง 

รายงานการประเมินความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะกรรมการ

เพื�อิพิจัารณาแผู้นพัฒนากรรมการให้มีความเหมาะสม และ
สอิดืคล้อิงกับทิศทางการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ 

 ในปีี 2563 ผู้ลการปีระเมินความเชี�ยวชาญ และ
ปีระสบการณ์ขอิงคณะกรรมการบริษัทฯ แสดืงให้เห็นว่า 
คณะกรรมการขอิงบริษัทฯ มีความร่้ ความชำานาญหรือิ
ปีระสบการณ์ที� เหมาะสมและสอิดืคล้อิงกับทิศทางการ
ดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ ในปีัจัจัุบันแล้ว อิย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถปีรับปีรุงความร้่ ความชำานาญหรือิปีระสบการณ์ขอิง
คณะกรรมการบริษัทไดื้ โดืยการพิจัารณาจััดืหาที�ปีรึกษาจัาก
ภายนอิกที� มีความเชี�ยวชาญด้ืานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่อิการพัฒนาอิย่างยั�งยืนขอิงบริษัทฯ 

อุต่สาหกรรมการเงิน การธนาคาร การปล่อยุสินเชื่�อ ประกันฯ 33.00%

การบัญชี 50.00%

การบริหารจััดืการ และกลยุทธ์ 100.00%

การจััดืการทรัพยากรบุคคล 67.00%

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17.00%

การจััดืการความเสี�ยง 33.00%

 5.2 การปีระเมินการปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงผู้่้บริหารระดืับส่ง
 การปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติงานขอิงปีระธานกรรมการบริหารอิย่่ภายใต้ความรับผิู้ดืชอิบขอิงคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดืค่าตอิบแทน ในการพิจัารณาและนำาเสนอิต่อิคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อิพิจัารณาอินุมัติ ซึ�งการปีระเมินผู้ลดืังกล่าวจััดืให้
มีขึ�นเปี็นปีระจัำาทุกปีี

 6. แผนสืบัทอดำต่ำาแหน่งผ้่บัริหารระดัำบัส่ง
 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดืให้มีการสืบทอิดืตำาแหน่งขอิงปีระธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้่้จััดืการเพื�อิรักษา 
ความเชื�อิมั�นให้กับผู้่ม้ส่ีวนได้ืเสยีทกุฝ่่ายว่าบริษัทฯ จัะยดึืมั�นและสานต่อิการดืำาเนนิธรุกิจัตามแนวนโยบายเพื�อิการเตบิโตอิย่างมั�นคง
และยั�งยนืภายใต้หลกัการกำากับดืแ่ลกิจัการที�ดืแีละจัรรยาบรรณธรุกิจัอิย่างโปีร่งใสและมปีีระสทิธภิาพ และเพื�อิให้มั�นใจัได้ืว่า บริษัทฯ 
จัะมผีู้่บ้ริหารที�มคีวามร้่ ความสามารถที�เพยีงพอิต่อิการปีฏบิตัหิน้าที�เพื�อิสบืทอิดืตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ จังึกำาหนดืแนวปีฏบิตัิ
สำาหรับแผู้นการสืบทอิดืตำาแหน่ง ดืังต่อิไปีนี� 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้จััดืทำาแผู้นการสืบทอิดืตำาแหน่ง (Succession Plan) สำาหรับตำาแหน่งปีระธานกรรมการ 
บริหาร กรรมการผู้่้จััดืการ ผู้่้บริหารระดืับส่ง และตำาแหน่งในสายงานหลัก โดืยพิจัารณาจัากผู้ลการปีฏิบัติงาน ศักยภาพและ
ความพร้อิมขอิงแต่ละบุคคลเปี็นหลัก 
 2. บริษัทฯ จััดืให้มีการเตรียมความพร้อิมสำาหรับบุคคลที�เปี็นผู้่้สืบทอิดืตำาแหน่ง (Successor) ในการพัฒนาความร่้ 
ความสามารถ ความพร้อิม และทกัษะที�จัำาเป็ีนตามตำาแหน่งงานเพื�อิสบืทอิดืงานในกรณทีี�ปีระธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้่จ้ัดัืการ 
ผู้่้บริหารระดืับส่ง และตำาแหน่งในสายงานหลักไม่สามารถปีฏิบัติหน้าที�ไดื้ 

รายงานประจ�าปี 2563
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 3. ผู้่้สืบทอิดืตำาแหน่ง (Successor) ที�ไดื้รับกำาหนดืให้เปี็นบุคลากรที�จัะสืบทอิดืตำาแหน่ง นอิกจัากจัะต้อิงเปี็นผู้่้ที�พร้อิม
ดื้วยคุณสมบัติและปีระสบการณ์การทำางานในสายงานที�เหมาะสมแล้ว ยังต้อิงไดื้รับการถ่ายทอิดืความร้่ และปีระสบการณ์ดื้วย
การหมุนเวียนปีฏิบัติงานในหน่วยงานอิ่นที�เกี�ยวข้อิง (Job Rotation) และเข้ารับอิบรมตามหลักส่ตรการฝ่ึกอิบรมที�จัำาเปี็นเพิ�มเติม 
เพ่อิให้การส่งมอิบงานเปี็นไปีอิย่างราบร่นและต่อิเน่อิง 
 4. สำาหรับผู้่ส้บืทอิดืตำาแหน่งปีระธานกรรมการบริหาร ต้อิงเข้าร่วมการปีระชุมคณะกรรมการบริหารเพ่อิสร้างความเข้าใจั 
ปีระสบการณ์ และความพร้อิมในการบริหารอิงค์กรต่อิไปีในอินาคต

 7. ค่าต่อบัแทนขัองกรรมการและผ้่บัริหาร
 บริษัทฯ มีการกำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการและผู้่้บริหารในระดืับที�เหมาะสม และเปี็นอิัตราที�เพียงพอิสำาหรับรักษา
กรรมการและผู้่้บริหารที�มีคุณภาพไว้โดืยไม่มีการจั่ายค่าตอิบแทนที�มากเกินควร ซึ�งอิย่่ในระดืับที�สามารถเทียบเคียงไดื้กับบริษัทฯ 
ในกลุ่มอิุตสาหกรรมเดืียวกัน ปีัจัจััยที�นำามาพิจัารณาค่าตอิบแทนปีระกอิบดื้วย ปีระสบการณ์ ภาระหน้าที� ขอิบเขตขอิงบทบาทและ
ความรับผู้ิดืชอิบ ทั�งนี�การจั่ายค่าตอิบแทนขอิงกรรมการจัะต้อิงผู้่านการพิจัารณาอินุมัติจัากที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นขอิงบริษัทฯ ในส่วน
ขอิงค่าตอิบแทนขอิงผู้่้บริหารจัะเปี็นไปีตามหลักการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดืไว้ซึ�งจัะพิจัารณาจัากภาระหน้าที� 
ความรับผู้ิดืชอิบ และผู้ลการปีฏิบัติงาน ขอิงผู้่้บริหารแต่ละท่าน ร่วมกับการพิจัารณาผู้ลการดืำาเนินงานขอิงบริษัทฯ

 7.1 ค่าตอิบแทนคณะกรรมการ
 ค่าตอิบแทนที�เปี็นตัวเงิน
 ที�ปีระชุมสามญัผู้่ถื้อิหุน้ปีระจัำาปีี 2563 เมื�อิวันที� 17 สงิหาคม 2563 ได้ืมมีตกิำาหนดืค่าตอิบแทนกรรมการปีระจัำาปีี 2563 ดืงันี�

คณะกรรมการบัริษัทฯ (ค่าต่อบัแทนรายุเดืำอน)

ปีระธานกรรมการบริษัทฯ     40,000.-

กรรมการ 35,000.-

ค่าตอิบแทนกรรมการชุดืย่อิย  

คณะกรรมการต่รวัจำสอบั (เบั่�ยุประชุ่ม/ครั�ง)

ปีระธานกรรมการ 27,500.-

กรรมการ 20,000.-

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดำค่าต่อบัแทน (เบ่ั�ยุประชุ่ม/ครั�ง)

ปีระธานกรรมการ 25,000.-

กรรมการ 20,000.-

คณะกรรมการบัรรษัทภิบัาล (เบั่�ยุประชุ่ม/ครั�ง)

ปีระธานกรรมการ 25,000.-

กรรมการ 20,000.-

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี  2563
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หมายเหตุ :  **เงินโบนัสประจ�าปี  จ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา

	 ในปี	2563	และ	2562	บริษัทฯ	จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินสดให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	8	ท่านตาม

รายละเอียดดังนี้

พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง 710,000 545,000

ดร.โยธิน	อนาวิล 575,000 430,000

นางกองแก้ว	เปี่ยมด้วยธรรม 682,500 365,000

นายกัมพล	ตติยกวี	* 405,000 635,000

นางนงนุช	ดาวาสุวรรณ 660,000 585,000

นายชูชาติ	เพ็ชรอ�าไพ 525,000 430,000

นางดาวนภา	เพชรอ�าไพ 425,000 290,000

ดร.	ศึกษิต	เพชรอ�าไพ 495,000 310,000

นายสุชาติ	ศุภพยัคฆ์	** 245,000 -

*นายกัมพล ตติยกวี  ลาออกระหว่างปี (เน่องจากครบวาระ)

**นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์์  กรรมการเข้าใหม่ระหว่างปี (แทนนายกัมพล ตติยกวี)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ปี  2563

(เบีย้การประชมุ)

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	(เบี�ยประชุม/ครั�ง)

ประธานกรรมการ 25,000.-

กรรมการ 20,000.-

ประธานกรรมการบริษัท 700,000.-

กรรมการ คนละ		500,000		บาท

สิทธิประโยชน์อ่ืนใดไม่มี ไม่มี

**เงินโบนัสประจ�าปี	ส�าหรับผลการด�าเนินงาน

ในปี	2562	ที่จะจ่ายในปี	2563

กรรมการ 2563 2562

รายงานประจ�าปี 2563
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 7.2 ค่าตอิบแทนผู้่้บริหาร
 การจั่ายค่าตอิบแทนผู้่้บริหารขอิงบริษัทฯ มีวัตถุปีระสงค์เพ่อิใช้ตอิบแทนความสำาเร็จัในการดืำาเนินงานตามกลยุทธ์ขอิง 
บรษัิทฯ โดืยค่าตอิบแทนขอิงผู้่บ้ริหารจัะแปีรผัู้นตรงกบัผู้ลสมัฤทธิ�ขอิงคณะผู้่บ้รหิาร การปีระเมินผู้ลการปีฏบิตังิานนั�นอิย่บ่นพื�นฐาน
ขอิงตัวชี�วัดืความสำาเร็จัในการดืำาเนินงานดื้านต่างๆ

 ในปีี 2563 บริษัทฯ จ่ัายค่าตอิบแทนให้แก่ผู้่บ้ริหาร (จัำานวน 13 ท่าน) เป็ีนจัำานวน 47.98 ล้านบาท (ปีี 2562: 46.10 ล้านบาท) 
ทั�งนี� ค่าตอิบแทนดืังกล่าว รวมถึงเงินเดืือิน เงินปีระจัำาตำาแหน่ง โบนัส เบี�ยเลี�ยง เงินสมทบเข้า กอิงทุนปีระกันสังคม และเงิน
สมทบเข้ากอิงทุนสำารอิงเลี�ยงชีพ

 8. การถืือหุ้นขัองผ่้บัริหาร
 บริษัทฯ มิไดื้มีการกำาหนดืการถือิหุ้นขอิงผู้่้บริหารบริษัทฯ ทั�งนี� บริษัทฯ ไดื้รายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถือิหุ้นบริษัทฯ 
ขอิงกรรมการและผู้่้บริหารในปีี 2563 ต่อิสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ และเปีิดืเผู้ยในรายงาน
ปีระจัำาปีี 

 9. การพัิฒินากรรมการและผ่้บัริหาร
 

 9.1 การปีฐมนิเทศกรรมการใหม่และการฝ่ึกอิบรมกรรมการ
 บุคคลที�ไดื้รับเลือิกมาทำาหน้าที�เปี็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่จัะไดื้รับการปีฐมนิเทศเบื�อิงต้นกับปีระธานคณะกรรมการและ
เลขานกุารบริษัทฯ ซึ�งเนื�อิหาการปีฐมนเิทศปีระกอิบด้ืวย รายละเอิยีดืที�เกี�ยวข้อิงกับธรุกิจัขอิงบริษัทฯ วัฒนธรรมอิงค์กร  โครงสร้าง
อิงค์กร นโยบายต่างๆ และระบบการควบคมุภายใน รวมถึงหน้าที�และความรับผู้ดิืชอิบขอิงกรรมการบริษัทฯ การปีฏบิตัติามกฎหมาย 
หนงัสอืิบริคณห์สนธ ิ ข้อิบงัคบัขอิงบริษัทฯ  ขอิบเขตหน้าที� และความรับผู้ดิืชอิบขอิงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดืย่อิย 
รายงานการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ย้อินหลังอิย่างน้อิย 1 ปีี ค่่มือิกรรมการบริษัทจัดืทะเบียน หลักการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี
ซึ�งจััดืทำาโดืยตลาดืหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำากับดื่แลกิจัการและจัรรยาบรรณธุรกิจัขอิงบริษัทฯ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อิงกับการ
ปีระกอิบธุรกิจัขอิงบริษัทฯ ตลอิดืจันกฎระเบียบต่างๆ ที�สำาคัญขอิงบริษัทฯ รวมทั�งหลักส่ตรอิบรมกรรมการ และข้อิม่ลอิื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อิงกับการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ

 9.2 การพัฒนาความร้่ ให้แก่กรรมการและผู้่้บริหาร
 บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้ืเข้าร่วมการฝึ่กอิบรมและการสมัมนาเพื�อิพัฒนาความร้่ที�เกี�ยวข้อิงกับการปีฏบิตัิ
หน้าที�กรรมการอิย่างต่อิเน่อิง ทั�งที�จััดืโดืยสมาคมเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และ
สถาบันชั�นนำาอิ่นๆ ทั�งในและต่างปีระเทศ รวมถึงกิจักรรมการจััดือิบรม และสัมมนาภายในบริษัทฯ ดื้วย 

ผู้บริหาร ปี 2563 ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 13 ท่าน (ล้านบาท)

ค่าตอิบแทนคณะกรรมการที�เปี็นสตรี (ล้านบาท)

ค่าตอิบแทนคณะกรรมการที�เปี็นบุรุษ (ล้านบาท)

47.98

1.78

2.91

46.10

1.24

2.35
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 กรรมการขอิงบริษัทฯ มีทั�งสิ�น 8 ท่าน  ที�ไดื้ผู้่านการอิบรมหลักส่ตรการปีฏิบัติหน้าที�กรรมการแล้ว ดืังนี�
  

พลเรือิเอิกอิภิชาติ เพ็งศรีทอิง  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 82/2010
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

(RCL 5/2016)

ดืร.โยธิน อินาวิล  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 60/2006
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 101/2008 
 หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 24/2008
 หลักส่ตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที� 3/2008
 หลกัสต่ร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที� 7/2008
 หลักส่ตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD)    

รุ่นที� 1/2009

นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม  หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 157/2012
 หลกัสต่ร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 13/2013
 หลักส่ตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG)  

รุ่นที� 7/2015

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 72/2007
หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 14/2007
หลักส่ตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2007

นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders    

(RCL 5/2016)

นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012

นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นที�  137/2017
 หลกัสต่ร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที�  26/2017
 หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leasers  

(RCL) รุ่นที� 13/2018

ดืร.ศึกษิต เพชรอิำาไพ  หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที�  277/2019 
 หลกัสต่ร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที� 22/2019

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสำาคญัในการพัฒนาความร้่แก่บคุลากรขอิงบริษัทฯ ในทกุฝ่่ายงาน โดืยกำาหนดืให้มแีผู้นงานการ
จัดัืฝึ่กอิบรมเพิ�มพ่นความร้่ความสามารถในหลกัสต่รด้ืานต่างๆ ที�สอิดืคล้อิงกับแต่ละฝ่่ายงานอิย่างสมำ�าเสมอิ ทั�งการจัดัือิบรมภายใน
บริษัทฯ และการส่งไปีอิบรมนอิกสถานที�

ชื่อกรรมการ หลักสูตรที่เข้าอบรมกับ IOD

รายงานประจ�าปี 2563
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คณะกรรมการบริหาร ต�าแหน่ง

 10. คณะกรรมการบัริหาร
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจัำานวน 13 ท่านปีระกอิบดื้วย

1. นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ ปีระธานกรรมการบริหาร (CEO)

2. นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้่้จััดืการ

3. นายสุรพงษ์ เพ็ชรอิำาไพ กรรมการบริหาร/รอิงกรรมการผู้่้จััดืการอิาวุโส

4. นายปีริทัศน์ เพชรอิำาไพ กรรมการบริหาร/รอิงกรรมการผู้่้จััดืการ

5. นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ

6. นางสาวดืวงแข สงนุ้ย กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ

7. นางสาววิมลรัตน์ หน่จัุล กรรมการบริหาร/ผู้่้จััดืการฝ่่ายบัญชี

8. นายสมเกียรติ รัศมี กรรมการบริหาร/ผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการสาขา

9. นายอิำานาจั เนียมสี กรรมการบริหาร/ผู้่้จััดืการฝ่่ายหนี�สิน

10. นายบัญญัติ นิลศิริ กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการสาขา

11.นายนิยม รอิดืน้อิย กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการสาขา

12.นายปีระดืิษฐ์ ทอิงคำา กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการสาขา

13.นายสงกรานต์ เอิี�ยมกาย กรรมการบริหาร/ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการสาขา

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	(CFO)	:	นายสุรัตน์	ฉายาวรเดช
ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี	:	นางสาววิมลรัตน์	หนูจุล

 11. เลขัานุการบัริษัท
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้มีมติให้แต่งตั�งนางสาวมลฑล อิ่อินแผู้น ดืำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพ่อิให้เปี็นไปีตาม
มาตรา 89/15 ขอิงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดืยพระราชบัญญัติและตลาดืหลักทรัพย์ 
(ฉบับที� 4) พ.ศ.2551 ทั�งนี�หน้าที�ความรับผู้ิดืชอิบขอิง เลขานุการบริษัทฯ มีดืังนี�

 หน้าที�และความรับผู้ิดืชอิบ
 หน้าที�
 1. ด่ืแลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการและผู้่บ้ริหารเกี�ยวกับการปีฏบิตัติามกฎหมาย ข้อิกำาหนดื กฎระเบียบ และข้อิบงัคบั
ขอิงบริษัทฯ และติดืตาม ดื่แลให้มีการปีฏิบัติอิย่างถ่กต้อิงสมำ�าเสมอิ 
 2. รับผู้ิดืชอิบในการจััดืปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งด่ืแลปีระสานงานให้มีการปีฏิบัติ
ตามมติขอิงที�ปีระชุม 
 3. ดื่แลให้การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลและรายงานสารสนเทศในส่วนที�รับผู้ิดืชอิบเปี็นไปีตามระเบียบ และข้อิกำาหนดืขอิง
ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง 
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 4. สนับสนุนให้การบริหารงานขอิงบริษัทฯ  เปี็นไปี
ตามหลักการกำากับกิจัการที�ดืี
 5. ดืำาเนินการอิ่นๆ ตามที�คณะกรรมการกำากับตลาดื
ทุนกำาหนดื
 6. จััดืส่งสำาเนารายงานการมีส่วนไดื้เสียตามมาตรา  
89/14  ให้ปีระธานกรรมการบริษัทฯ และปีระธานกรรมการ
ตรวจัสอิบทราบภายใน 7 วันทำาการ นับจัากตั�งแต่วนัที�บริษัทฯ 
ไดื้รับรายงาน
 7. จััดืทำาและเก็บรักษาเอิกสารดืังต่อิไปีนี� 
  ทะเบียนกรรมการ
  หนังสือินัดืปีระชุมคณะกรรมการและรายงาน
การปีระชุมคณะกรรมการ 
  หนังสือินัดืปีระชุมผู้่ ้ถือิหุ ้น และรายงานการ
ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น 
  รายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ 
  รายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิงกรรมการ ผู้่้บริหาร 

 ความรับผู้ิดืชอิบ
 เลขานุการบริษัทฯ ต้อิงปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความ 

รับผู้ิดืชอิบ  ดื้วยความระมัดืระวัง  และความซ่อิสัตย์สุจัริต 
รวมทั�งต้อิงปีฏิบัติหน้าที�ให้เปี็นไปีตามกฎหมาย  วัตถุปีระสงค์  
ข้อิบงัคบัขอิงบรษิทัฯ  มตคิณะกรรมการ  ตลอิดืจันมตทิี�ปีระชมุ
ผู้่ถ้อืิหุน้  โดืยใช้เกณฑ์พจิัารณาเกี�ยวกับกรรมการบริษัทฯ มาตรา 
89/23 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย ์
(ฉบับที� 4) พ.ศ.2551  
 ในกรณีที�เลขานุการบริษัทฯ พ้นจัากตำาแหน่งหรือิไม่

อิาจัปีฏบิตัหิน้าที�ได้ืให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั�งเลขานกุาร
คนใหม่ ภายใน 90 วัน นับตั�งแต่เลขานุการคนเดืิมพ้นจัาก
ตำาแหน่งหรือิไม่อิาจัปีฏบิตัหิน้าที�  และให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีอิำานาจัมอิบหมายให้กรรมการบริษัทปีฏิบัติหน้าที�แทนใน
ช่วงเวลาดืังกล่าว 
 เลขานุการบริษัทฯ ไดื้มีการจัดืบันทึกการปีระชุมเปี็น
ลายลักษณ์อิักษร  และจััดืเก็บรายงานการปีระชุมที�ผู้่านการ
รับรอิงจัากคณะกรรมการบริษัทฯ โดืยกรรมการแต่ละท่านไดื้
รับรายงานการปีระชุมล่วงหน้าก่อินการรับรอิงอิย่างน้อิย 7 วัน
 นอิกจัากนี� บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับ 
การกำากับดื่แลกิจัการที�ดืี เลขานุการบริษัทฯ ไดื้ผู้่านการอิบรม
หลักส่ตรที�สำาคัญ ซึ�งจััดืโดืยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ไดื้แก่
  หลกัสต่ร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที� 50/2013 
  หลกัสต่ร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น
ที� 26/2013 
  หลกัสต่ร Anti-Corruption : The Practical 
Guide (ACPG) รุ่นที� 43/2018
  หลักส่ตร  ASEAN CG Scorecard Coach-
ing 2020 รุ่นที� 4/2020

  12. จำำานวันพินักงาน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อิยมีพนักงาน
รวมทั�งสิ�นจัำานวน 10,315 คน (ไม่นบัรวมผู้่บ้รหิารจัำานวน 13 คน) 
โดืยแบ่งตามสายงานหลักไดื้ดืังนี�

1.ฝ่่ายกิจัการสาขา 12 263 275

2.ฝ่่ายวิเคราะห์สินเชื�อิ - 8,527 8,527

3.ฝ่่ายเร่งรัดืหนี�สิน 3 206 209

4.ฝ่่ายบัญชี 24 745 769

5.ฝ่่ายการเงิน 14 111 125

6.ฝ่่ายไอิที 20 - 20

7.ฝ่่ายกฎหมาย 4 - 4

8.ฝ่่ายธุรการ 29 - 29

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักงานใหญ่ สาขา รวม

รายงานประจ�าปี 2563
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9.ฝ่่ายบุคคล 8 - 8

10.ฝ่่ายตรวจัสอิบภายใน 66 - 66

11.ฝ่่ายจััดืซื�อิ 7 - 7

12.ฝ่่ายเลขา 3 - 3

13.ศ่นย์ปีระม่ลรถ - 18 18

14.แม่บ้าน 3 252 255

รวัม 193 10,122 10,315

 13. ผ้่ควับัคุมด่ำแลบััญช่่ เลขัานุการ และ หัวัหน้างานต่รวัจำสอบัภายุในขัองบัริษัทฯ 
 ผู้่้ควบคุมดื่แลบัญชี  ชื�อิ นางสาว วิมลรัตน์ หน่จัุล
 เลขานุการ  ชื�อิ นางสาว มลฑล อิ่อินแผู้น
 หัวงานตรวจัสอิบภายใน ชื�อิ นายเฉลิม อิินหอิม
 ทั�งนี�สามารถดืร่ายละเอิยีดืเพิ�มเตมิเกี�ยวกับผู้่ค้วบคมุบญัชี เลขนกุาร และ หวัหน้างานตรวจัภายใน ได้ืในเอิกสารแนบที� 3

 14. ผ่้สอบับััญช่่และค่าต่อบัแทนผ่้สอบับััญช่่
 ที�ปีระชุมสามญัผู้่ถื้อิหุน้ปีระจัำาปีี 2563 ได้ืมมีตอิินมุตั ิ การกำาหนดืค่าตอิบแทนผู้่ส้อิบบญัชีปีระจัำาปีี 2563 รวมเป็ีนจัำานวน
เงนิ 4,000,000 บาท (โดืยไม่รวมค่าใช้จั่ายอิื�นๆ)  ปีระกอิบดื้วย ค่าสอิบบัญชี และค่าสอิบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัท
ย่อิย และงบการเงินรวมรายไตรมาส ไดื้แก่ 
  บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล  จัำากัดื (มหาชน)  จัำานวน  3,640,000 บาท  
  บริษัท เมือิงไทยลิสซิ�ง อิินชัวรันส์ โบรกเกอิร์ จัำากัดื  จัำานวน    180,000  บาท  
  บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื     จัำานวน   180,000  บาท 
  รวมทั�งสิ�น               จัำานวน 4,000,000 บาท

 15. การควับัคุมภายุในและการบัริหารจัำดำการควัามเส่�ยุง
 บริษัทฯ ให้ความสำาคญัต่อิการมรีะบบการควบคมุภายในที�ดื ี โดืยจัดัืให้มฝ่ี่ายตรวจัสอิบภายในซึ�งเป็ีนหน่วยงานที�ปีฏบิตังิาน
อิย่างเปี็นอิิสระ จัึงมีหน้าที�รายงานโดืยตรงต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบเพื�อิให้มั�นใจัว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที�เพียงพอิ
และมีการบริหารจััดืการความเสี�ยงและมีการปีระเมินความเพียงพอิขอิงระบบดืังกล่าวเปี็นปีระจัำาทุกปีี ซึ�งรวมถึงการทำาธุรกรรมที�
เกี�ยวข้อิงกับรายการที�เกี�ยวโยงกันและการปี้อิงกันความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ ทั�งนี�บริษัทฯ กำาหนดืให้มีระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี�ยงตามกรอิบโครงสร้างการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล COSO-ERM แบ่งอิอิกเป็ีน 5 อิงค์ปีระกอิบไดื้
ดืังนี� (1) การควบคุมภายในอิงค์กร (Control Environment) (2) การปีระเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปีฏบิตังิาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื�อิสารข้อิมล่ (Information & Communication) และ (5) ระบบ
การติดืตาม (Monitoring Activities) โดืยมีรายละเอิียดืตามหัวข้อิ “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน”

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักงานใหญ่ สาขา รวม
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการ ประจ�าปี 2563

เร่ยุน ท่านผ่้ถืือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบขอิงบริษัทฯ ไดื้รับการ
แต่งตั�งจัากคณะกรรมการบริษัทฯ ปีระกอิบด้ืวยกรรมการอิสิระ 
จัำานวน 3 ท่าน ซึ�งเป็ีนผู้่ท้รงคณุวุฒมิคีณุสมบตัติรงตามเกณฑ์
ที�กำาหนดืในปีระกาศขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ 
โดืยมีรายนามดืังต่อิไปีนี� 
 1. นางกอิงแก้ว เป่ีียมด้ืวยธรรม ปีระธานคณะกรรมการ
ตรวจัสอิบ/กรรมการอิิสระ 
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการอิิสระ
 3. นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ กรรมการตรวจัสอิบ/
กรรมการอิิสระ
 ในรอิบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีระชุม 
รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง เพื�อิปีฏิบัติหน้าที�ตามขอิบเขตรับผู้ิดืชอิบที� 
ระบไุว้ในกฎบตัรขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ กรรมการตรวจั
สอิบทุกคนไดื้เข้าร่วมปีระชุมครบทุกครั�ง ในจัำานวนนี� มีวาระ
การปีระชุมร่วมกับผู้่ส้อิบบญัชีโดืยไม่มฝ่ี่ายบริหาร ร่วมปีระชุม
ด้ืวย 1 ครั�ง เพื�อิรับทราบถึงปัีญหาที�พบระหว่างการตรวจัสอิบ 
และปีระเดื็นที�ผู้่้สอิบบัญชีเห็นว่าเปี็นสาระสำาคัญ อิันเปี็นการ
ส่งเสริมการกำากับดื่แลกิจัการที�ดืีและเพิ�มความโปีร่งใสขอิง
รายงานทางการเงินให้กับบริษัทฯ และไดื้สรุปีรายงานผู้ลการ
ปีระชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาสผู้ลการ
ปีฏิบัติงานสรุปีสาระสำาคัญไดื้ดืังนี� 

 1.การสอบัทานรายุงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินปีระจัำาปีีและงบการเงินรวม รายการที�
อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ เพื�อิให้มั�นใจัว่ารายงาน
ทางการเงินขอิงบริษัทฯ จัดัืทำาขึ�นถ่กต้อิงตามที�ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การจัดัืทำางบการเงินขอิงบริษัทฯ มคีวาม
ถ่กต้อิงเชื�อิถือิไดื้ มีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลที�สำาคัญอิย่างเพียงพอิ
และทันเวลาต่อิผู้่้ ใช้งบการเงิน สอิดืคล้อิงกับกฎหมายและ
ปีระกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง กฎเกณฑ์ขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่ง
ปีระเทศไทย (ตลท.) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอิกจัากนี� 
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้หารือิกับผู้่้สอิบบัญชีและผู้่้บริหาร
ถึงความพร้อิมขอิงบริษัทฯ เรื�อิงในการจัดัืทำารายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 (TFRS 9) 
เรื�อิงเครื�อิงมือิทางการเงิน และฉบับที� 16 (TFRS 16) เรื�อิง
สัญญาเช่า ซึ�งมีผู้ลบังคับใช้ ในปีี 2563 

 2. การสอบัทานระบับัควับัคุมภายุในและระบับั
ต่รวัจำสอบัภายุใน 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาอินุมัติแผู้นการ
ตรวจัปีระจัำาปีี 2562 ขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบภายในและติดืตาม
ผู้ลการดืำาเนนิงานเป็ีนปีระจัำาทกุไตรมาส โดืยพจิัารณาในปีระเดืน็
ด้ืานความเสี�ยงที�สำาคญัพร้อิมให้คำาแนะนำา รวมข้อิคดิืเหน็ที�เป็ีน
ปีระโยชน์เพื�อิให้มั�นใจัว่ากระบวนการควบคุมภายใน สามารถ
ปี้อิงกันหรือิลดืความผู้ิดืพลาดืในการทำางาน รวมถึงพิจัารณา
ความเหมาะสมและเพียงพอิขอิงทรัพยากรบุคคล และความ
เปี็นอิิสระขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภายในและมีการปีระเมิน
ผู้ลงานการตรวจัสอิบผู้่บ้ริหารขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบ คณะกรรมการ
ตรวจัสอิบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจัสอิบภายในขอิงบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอิ 
มีปีระสิทธิผู้ล และมีการพัฒนาอิย่างต่อิเนื�อิง รวมทั�งฝ่่าย
ตรวจัสอิบภายในไดื้ปีฏิบัติหน้าที�อิย่างเปี็นอิิสระ โปีร่งใส และ
เที�ยงธรรม 

 3. การสอบัทานการปฏิบััติ่ต่ามกฎหมายุ 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานการปีฏิบัติงาน
ขอิงบริษัทฯ และเห็นว่าบริษัทฯ มกีารปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลักทรัพย์
แห่งปีระเทศไทย และกฎหมายหรือิข้อิกำาหนดือิื�นที�เกี�ยวข้อิง
กับธรุกิจัขอิงบริษัทฯ รวมถึงนโยบายต่อิต้านการทจุัริตขอิงบริษัทฯ 
และการเปีลี�ยนแปีลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�มีผู้ลกระทบต่อิการ
ดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัทฯ 

 4. การพิิจำารณารายุการท่�เก่�ยุวัโยุงกันหรือรายุการ
ท่�อาจำม่ควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบ ได้ืสอิบทานการทำารายการ
เกี�ยวโยงหรือิรายการที�อิาจัมคีวามขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์ขอิง 
บริษัทฯ โดืยยึดืหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผู้ล 
ความโปีร่งใส และคำานงึถึงผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่ม้ส่ีวนได้ืส่วนเสยี
ขอิงทกุฝ่่าย และมกีารเปิีดืเผู้ยข้อิมล่อิย่างเพียงพอิ ซึ�งบริษัทฯ 
ได้ืถือิปีฏบิตัติามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 
และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ 
 

 5. การพิิจำารณาคัดำเลือกเสนอแต่่งตั่�งผ้่สอบับััญช่่
และค่าต่อบัแทนผ้่สอบับััญช่่ 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ พิจัารณาคัดืเลือิก 
ผู้่้สอิบบัญชีและค่าตอิบแทน ปีระจัำาปีี 2563 เพื�อิเสนอิต่อิ
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คณะกรรมการบริษัทฯ โดืยพิจัารณาถึงผู้ลการปีฏิบัติงาน 
ความเป็ีนอิสิระ ความสามารถ ปีระสบการณ์และความเหมาะสม
ขอิงค่าตอิบแทนขอิงผู้่ส้อิบบญัชีในรอิบปีีที�ผู่้านมา ทั�งนี� ตามแนว
ปีฏิบัติสำาหรับบริษัทจัดืทะเบียนขอิงสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ให้หมนุเวียนผู้่ส้อิบบญัชี
ที�ลงลายมือิชื�อิเมื�อิปีฏิบัติหน้าที�มาแล้ว 7 รอิบปีีบัญชี จัะต้อิง
มีการเว้นวรรค 5 รอิบปีีบัญชี ซึ�งเริ�มมีผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่
วันที� 1 มกราคม 2562 เพื�อิดืำารงความเป็ีนอิสิระขอิงผู้่ต้รวจัสอิบ
จัากภายนอิกตามแนวปีฏิบัติที�ดืีที�สุดื (Best Practice) 
คณะกรรมการตรวจัสอิบจัึงไดื้คัดืเลือิกผู้่้สอิบบัญชีจัากบริษัท 
เคพีเอิ็มจัี ภ่มิไชย สอิบบัญชี จัำากัดื เปี็นผู้่ ้สอิบบัญชีขอิง 
บริษัทฯ โดืยมีรายชื�อิผู้่้สอิบบัญชีดืังนี� 
 1. นายชาญชัย สกุลเกิดืสิน ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต
เลขทะเบียน 6827 และ/หรือิ
  2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต
เลขทะเบียน 9728 และ/หรือิ
  3. นางสาวสุรีรัตน์ ทอิงอิรุณแสง ผู้่้สอิบบัญชีรับ
อินุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือิ 
 4. นางสาวอิรวรรณ ชุณหกิจัไพศาล ผู้่้สอิบบัญชีรับ
อินุญาตเลขทะเบียน 6105
 

 6. การพิิจำารณาทบัทวันกฎบััต่รคณะกรรมการ
ต่รวัจำสอบั 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจัสอิบเพื�อิให้มั�นใจัว่าการดืำาเนินงานขอิง
คณะกรรมการตรวจัสอิบมีปีระสิทธิภาพและเปี็นปีัจัจัุบัน 
คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความรอิบคอิบ 
เป็ีนอิสิระ โดืยได้ืรับความร่วมมอืิด้ืวยดืจีัากผู้่บ้ริหารขอิงบริษัทฯ 
เพื�อิให้เกิดืปีระโยชน์สง่สดุืต่อิบริษัทฯ และเป็ีนธรรมต่อิผู้่ถื้อิหุน้ 
รวมไปีถึงผู้่้มีส่วนไดื้เสีย ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้มี
การปีระเมนิผู้ลการปีฏบิตัหิน้าที�ขอิงตนเอิงปีระจัำาปีี 2563 เพื�อิให้
ความมั�นใจัว่าการปีฏิบัติหน้าที�ขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบมี
ปีระสิทธิผู้ล และบรรลุวัตถุปีระสงค์ที�ไดื้รับมอิบหมาย

 นโยุบัายุการควับัคุมภายุใน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อิการมีระบบการควบคุม
ภายในที�ดื ีโดืยจัดัืให้มฝ่ี่ายตรวจัสอิบภายในซึ�งเป็ีนหน่วยงาน ที�
ปีฏิบัติงานอิย่างเปี็นอิิสระ จัึงมีหน้าที�รายงานโดืยตรงต่อิ
คณะกรรมการตรวจัสอิบ และผู้่้บริหาร (Dual Reporting 
Approach) เพื�อิให้มั�นใจัว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที�
เพียงพอิ ทั�งนี�บริษัทฯ กำาหนดืให้มีระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี�ยงตาม กรอิบโครงสร้างการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานสากล COSO-ERM แบ่งอิอิกเป็ีน 5 อิงค์ปีระกอิบ
ไดื้ดืังนี� 

 1. สภาพิแวัดำล้อมการควับัคุมภายุในองค์กร 
(Control Environment) 
 บริษัทฯ กำาหนดืให้โครงสร้างขอิงอิงค์กรเปี็นอิงค์กร
ที�มีความโปีร่งใส และสามารถตรวจัสอิบไดื้ ดื้วยการกำาหนดื
ให้มีคณะกรรมการตรวจัสอิบและฝ่่ายตรวจัสอิบภายในซึ�ง
ปีฏบิตังิานด้ืวยความเป็ีนอิสิระ การมกีรรมการอิสิระในสดัืส่วน
ที�เพียงพอิและเหมาะสม และการมกีรรมการอิสิระดืำารงตำาแหน่ง
ปีระธานคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ยังกำาหนดืให้การ
ปีฏบิตังิานทกุขั�นตอินขอิงบริษัทฯ ต้อิงเป็ีนไปีด้ืวยความโปีร่งใส 
มรีะบบการควบคมุภายในที�เหมาะสม เพียงพอิ ม ีปีระสทิธิภาพ
และปีระสิทธิผู้ล  ภายใต้การกำากับดื่แลกิจัการและจัริยธรรม
ในการปีระกอิบธุรกิจั กล่าวคอืิ มกีารกำาหนดือิำานาจัดืำาเนนิการ
ที�ชัดืเจัน มีการถ่วงดืุลอิำานาจั มีการสอิบทานระหว่างกัน และ
สามารถตรวจัสอิบได้ื บริษัทฯ จัดัืให้มผีู้่ต้รวจัสอิบภายนอิกจัาก
อิงค์กร ชั�นนำาระดืับโลกที�มีความน่าเชื�อิถือิ และในปีี 2563 
บริษัทฯ ไดื้มีมติอินุมัติให้มีการหมุนเวียนผู้่้ตรวจัสอิบภายนอิก
จัากที�ปีระชุมสามญัผู้่ถื้อิหุน้ปีระจัำาปีี 2563 เมื�อิวันที� 17  สงิหาคม  
2563 ตามแนวปีฏิบัติสำาหรับบริษัทจัดืทะเบียนขอิงสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์คือิให้
หมุนเวียนผู้่้สอิบบัญชีที�ลงลายมือิชื�อิเมื�อิปีฏิบัติหน้าที�มาแล้ว 
7 รอิบปีีบัญชี จัะต้อิงมีการเว้นวรรค 5 รอิบปีีบัญชี ซึ�งเริ�มมี
ผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2562 เพื�อิดืำารงความเปี็น
อิิสระขอิงผู้่้สอิบบัญชี

 2. การประเมินควัามเส่�ยุง (Risk Assessment) 
 บริษัทฯ ให้ความสำาคญักับการบริหารความเสี�ยงและ
การเตรียมความพร้อิมต่อิสถานการณ์ภายใต้การเปีลี�ยนแปีลง
จัากปีัจัจััยภายในและภายนอิกที�อิาจัจัะส่งผู้ลกระทบต่อิการ
ดืำาเนินงาน โดืยมีหน่วยงานบริหารความเสี�ยงทำาหน้าที�ในการ
ติดืตามและปีระเมินผู้ลอิย่างต่อิเนื�อิง 
 บริษัทฯ กำาหนดืให้มคีณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
และมีฝ่่ายบริหารความเสี�ยงและกฎหมาย โดืยรายงานต่อิ
ผู้่้บริหารและคณะกรรมการความเสี�ยง และผู้่้บริหาร (Dual 
Reporting Approach) ทุกไตรมาส 
 ฝ่่ายบริหารความเสี�ยงและฝ่่ายกฎหมายไดื้จััดืให้มี
การปีระเมินปีัจัจััยความเสี�ยง โอิกาส และผู้ลกระทบขอิง
เหตุการณ์ซึ�งอิาจัส่งผู้ลกระทบต่อิการบรรลุวัตถุปีระสงค์ และ
เปี้าหมายขอิงบริษัทฯ รวมถึงกำาหนดืกลยุทธ์และแนวปีฏิบัติ
เพื�อิบริหาร ลดื จัำากัดื หรือิกำาจััดืความเสี�ยง ตามที�เปีิดืเผู้ยใน
หัวข้อิ “การจััดืการบริหารความเสี�ยง”

 3.การควับัคุมการปฏบิัติั่งาน (Control Activities) 
 บริษัทฯ กำาหนดืให้มกิีจักรรมการควบคมุอิย่ใ่นทกุระดืบั
และทุกส่วนงานขอิงอิงค์กร เช่น นโยบาย ระเบียบปีฏิบัต ิ
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ขั�นตอินการปีฏบิตั ิการอินมุตั ิการกำาหนดือิำานาจั การตรวจัสอิบ
ความถ่กต้อิง การสอิบทานระหว่างกัน รวมถึงจััดืให้ผู้่้บริหาร
ทุกฝ่่ายมีการทบทวน และปีรับปีรุงกิจักรรมการควบคุมเพื�อิ
เพิ�มปีระสทิธิภาพ และปีระสทิธิผู้ลในการป้ีอิงกัน หรือิลดืความ
เสียหาย ซึ�งอิาจัทำาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุปีระสงค์และ
เป้ีาหมายขอิงบริษทัฯ ได้ืมีการกำาหนดืแนวทางการดืำาเนินงานที�
สอิดืคล้อิงและเปี็นไปีตามกรอิบ นโยบาย แนวปีฏิบัติ และ
ทิศทางกลยุทธ์ขอิงบริษัทฯ ดืังนี� 
 1. กำาหนดืนโยบาย ระเบยีบปีฏบิตั ิและค่ม่อืิปีฏบิตังิาน 
ที�เปี็นลายลักษณ์อิักษร 
 2. มกีารบริหาร ตดิืตาม และกำากับดืแ่ลการปีฏบิตังิาน 
ให้เปี็นไปีตามแผู้นงาน กฎระเบียบ ข้อิบังคับ และค่ ่มือิ 
การปีฏิบัติงานต่างๆ ตลอิดืจันการปีฏิบัติงานให้เปี็นไปีตาม 
กฎหมายและข้อิกำาหนดืภายนอิก 
 3. มกีารแบ่งแยกหน้าที�และกำาหนดือิำานาจัอินมุตัอิิย่าง
ชัดืเจัน ที�สามารถตรวจัสอิบไดื้อิย่างมีปีระสิทธิภาพ 
 4. มีการกำาหนดืนโยบายการทำารายการเกี�ยวโยงกัน 
(Related Parties Transaction) ที�คำานึงถึงปีระโยชน์ส่งสุดื
ขอิงบริษัทฯ เปี็นสำาคัญ โดืยให้พิจัารณารายการเสมือินเปี็น 
รายการที�กระทำากับบคุคลภายนอิก (At Arms’ Length Basis) 
 5. มีดืัชนีชี�วัดืผู้ลการปีฏิบัติงาน (KPI) ที�เชื�อิมโยง
กับเปี้าหมายขอิงบริษัทฯ 
 6. มีการดื่แลปี้อิงกันทรัพย์สินขอิงบริษัทฯ ไม่ให้ถ่ก
นำา ไปีใช้ เพื�อิปีระโยชน์ส่วนตน 
 7. มีระบบการควบคุมดื้านเทคโนโลยีสารสนเทศที�
เหมาะสม และมีปีระสิทธิภาพ 
 8. มีการให้ความร้่และจััดือิบรมเกี�ยวกับการควบคุม
ภายในแก่พนักงานอิย่างต่อิเนื�อิง

 4. สารสนเทศึและการสื�อสาร (Information & 
Communication) 
 เพื�อิให้เกิดืการควบคุมภายในที�เหมาะสม เพียงพอิ 
และมีปีระสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดื้ส่งเสริม สนับสนุน และลงทุน
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปีลอิดืภัย
สารสนเทศอิย่างยิ�งยวดืมาโดืยตลอิดื รวมถึงกำาหนดืนโยบาย
สารสนเทศและความปีลอิดืภัยสารสนเทศ เพื�อิให้ข้อิม่ลต่างๆ 
อิันหมายถึงไม่จัำากัดื เพียงข้อิม่ลทางการเงิน มีความถ่กต้อิง 
ทนัเวลา และเชื�อิถือิได้ื ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขอิงบริษัทฯ 
มีปีระสิทธิภาพ รวมทั�งมีความปีลอิดืภัยขอิงข้อิม่ล เพียงพอิ 
นับตั�งแต่กระบวนการรวบรวมข้อิม่ล การปีระมวลผู้ลข้อิม่ล 
การจัับเก็บข้อิม่ล และการก่้ข้อิม่ล เพื�อิให้คณะกรรมการ 
ผู้่้บริหาร และฝ่่ายปีฏิบัติงาน สามารถนำาข้อิม่ลไปีใช้ ในการ
ตัดืสินใจั และดืำาเนินงานไดื้

 บริษัทฯ จััดืให้มีผู้่้ตรวจัสอิบระบบสารสนเทศและ
ความปีลอิดืภัยสารสนเทศ จัากอิงค์กรชั�นนำาระดืับโลกที�มี
ความน่าเชื�อิถือิ พร้อิมทั�งรายงานต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ 
และผู้่้บริหารทุกไตรมาส
 ทั�งนี� บริษัทฯ ได้ืให้ความสำาคัญเร่อิงความปีลอิดืภยั  
ขอิงระบบสารสนเทศ โดืยไดื้ดืำาเนินการควบค่่ไปีกับแผู้นงาน
โดืยมีหน่วยงานภายนอิก เข้ามาปีระเมินความเสี�ยงดื้านความ
มั�นคงปีลอิดืภัยทางไซเบอิร์ (Cyber Security) และวัดืระดืับ
ความพร้อิมขอิงอิงค์กร ในการตอิบสนอิงภยัคกุคามใหม่ๆ และ
ไดื้ปีรับปีรุงนโยบายดื้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดืับอิงค์กร 
(Corporate IT Policy) เพื�อิเสริมสร้างและตอิบสนอิงต่อิความ
เปีลี�ยนแปีลงได้ือิย่างเพียงพอิ รวมทั�งได้ืมกีารปีรับกระบวนการ
ปีระเมินการไดื้มาและการพัฒนาให้มีความยืดืหยุ่นมากขึ�น 
เพื�อินำาเทคโนโลยีดืิจัิทัลที�มีศักยภาพเข้ามาใช้ ให้ทันต่อิความ
ต้อิงการขอิงธุรกิจั โดืยไดื้นำาเทคโนโลยี ที�มีความยืดืหยุ่นส่ง
มาใช้ ในการปีฏิบัติงาน
 บริษัทฯ จััดืให้มีระบบ Intranet และแพลตฟอิร์ม 
เช่น แพลตฟอิร์ม MTC University และแพลตฟอิร์ม MTC 
Forum เพื�อิใช้เปี็นช่อิงทางการสื�อิสารภายในบริษัทฯ ในการ
เผู้ยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำาสั�ง และแนวทางการปีฏิบัติ
งาน รวมถึงข่าวสารต่างๆ ไดื้ อิย่างมีปีระสิทธิภาพ ทั�วถึงและ
ทันกาล มีการควบคุมความปีลอิดืภัยดื้วยการกำาหนดืสิทธิ� ใน
การเข้าถึงข้อิม่ลในระบบต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที�
และการใช้งาน มีช่อิงทางในการส่อิสารภายในอิงค์กร ที�มี
ปีระสิทธิภาพ เช่น การส่งอิีเมล  การปีระชาสัมพันธ์ผู้่านการ
จััดืกิจักรรมต่างๆ รวมทั�งมีการปีระชุมร่วมกันเพ่อิให้เกิดืการ
ปีระสานงานและสามารถปีฏิบัติงานอิย่างมีปีระสิทธิผู้ล
 ตั�งแต่ปีี 2562 บริษัทฯ กำาหนดืนโยบายคุ้มครอิง
ข้อิม่ลส่วนบุคคลเพื�อิให้เกิดืความโปีร่งใสและเปี็นธรรมต่อิผู้่้มี
ส่วนไดื้เสีย และมีระบบการดื่แลข้อิม่ลที�รัดืกุมยิ�งขึ�น

 5. การติ่ดำต่าม (Monitoring Activities) 
 บริษัทฯ จััดืให้มีกระบวนการติดืตามปีระเมินผู้ลเพื�อิ
ให้มั�นใจัว่ามีการปีฏิบัติการควบคุมภายในอิย่างสมำ�าเสมอิ 
และระบบการควบคุมภายในยังเพียงพอิ เหมาะสม และมี
ปีระสิทธิภาพ สอิดืคล้อิงกับการเปีลี�ยนแปีลงขอิงสิ�งแวดืล้อิม 
ซึ�งกระบวนการติดืตามผู้ล ปีระกอิบดื้วย 
  การปีระเมินผู้ลดื้วยระบบ KPI เปี็นการปีระเมิน
ผู้ลการดืำาเนินงานโดืยผู้่้บริหาร หัวหน้าฝ่่าย และพนักงาน 
รวมทั�งมีการปีระชุม ผู้่้บริหาร เพ่อิติดืตามผู้ลการดืำาเนินงาน
ให้เปี็นไปีตามเปี้าหมาย ที�กำาหนดือิย่างสมำ�าเสมอิ โดืยมีสาย
งานตรวจัสอิบภายใน และกำากับการปีฏิบัติงานตามกฎหมาย  
ปีระกอิบดื้วย

รายงานประจ�าปี 2563
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 1. หน่วยงานตรวจัสอิบภายใน (Internal Audit) 
ทำาหน้าที�ตรวจัสอิบ และปีระเมินปีระสิทธิผู้ล ปีระสิทธิภาพ 
ความเพียงพอิขอิงระบบควบคมุภายในและผู้ลการดืำาเนนิงาน 
ให้เปี็นไปีตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในอิงค์กร โดืย
มุ่งเน้นความเสี�ยงสำาคัญขอิงบริษัทฯ (Risk Based Audit) 
พร้อิมทั�งให้ข้อิเสนอิแนะ เพ่อิการปีรับปีรุงกระบวนการดืำาเนินงาน
ต่าง ๆ และติดืตามผู้ลเพื�อิให้มั�นใจัว่า ปีัญหาต่าง ๆ ไดื้รับการ
ปีรับปีรุงแก้ไขอิย่างเหมาะสม และทันกาล 
 2. หน่วยงานกำากับการปีฏิบัติงานตามกฎหมาย 
(Corporate Compliance) ทำาหน้าที�ตรวจัสอิบผู้ลการดืำาเนนิงาน
ให้สอิดืคล้อิงกับกฎหมายและข้อิกำาหนดืภายนอิก โดืยรายงาน
ผู้ลการตรวจัสอิบ และการติดืตามต่อิฝ่่ายบริหาร และ 
คณะกรรมการตรวจัสอิบอิย่างสมำ�าเสมอิ

 การต่รวัจำสอบัภายุใน
 1. หน่วัยุงานต่รวัจำสอบัภายุใน
 หน่วยงานตรวจัสอิบภายในขอิงบริษัทฯ ปีฏบิตัหิน้าที�
ดื้วยความเปี็นอิิสระ มีผู้่้รับผู้ิดืชอิบดื้านการตรวจัสอิบภายใน
ส่งสุดื ซึ�งรายงานโดืยตรงต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบ และ
ผู้่้บริหาร (Dual Report) ในปีัจัจัุบัน คือิ นายเฉลิม อิินหอิม 
ดืำารงตำาแหน่งผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายตรวจัสอิบ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจัสอิบ และมีปีระสบการณ์ทำางานดื้านการ
ตรวจัสอิบภายในซึ�งเกี�ยวข้อิงกับธรุกิจัขอิงบริษัทฯ มากว่า 20 ปีี
 

 2. การปฏิบััติ่งานขัองฝ่ายุต่รวัจำสอบัภายุใน
 2.1 แผู้นการตรวจัสอิบภายในปีระจัำาปีี 
 หน่วยงานตรวจัสอิบภายในจััดืทำาแผู้นการตรวจั
สอิบภายในปีระจัำาปีี โดืยอิงิจัากผู้ลการปีระเมนิความเสี�ยงขอิง
ฝ่่ายบริหารความเสี�ยงและกฎหมาย (Risk Based Basis) 
และนำาเสนอิต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบเพ่อิขอิอินุมัติแผู้น 
โดืยอิาจัมีการขอิปีรับปีรุงแผู้นระหว่างปีีหากมีปีระเดื็นความ
เสี�ยงใหม่ที�สำาคัญ 
 2.2 กระบวนการตรวจัสอิบ 
 หน่วยงานตรวจัสอิบภายในปีฏิบัติการตรวจัสอิบ 
ภายในตามมาตรฐานการตรวจัสอิบภายใน และจัริยธรรมขอิง
ผู้่ ้ตรวจัสอิบซึ�งมีขอิบเขตการตรวจัสอิบครอิบคลุมถึงการ
ปีฏิบัติงานขอิงสำานักงานสาขาขอิงบริษัทฯ ที�กระจัายอิย่่ทั�ว
ปีระเทศ และบริษัทย่อิยขอิงบริษัทฯ 
 2.3 การนำาเสนอิรายงานตรวจัสอิบและติดืตามผู้ล 
หน่วยงานตรวจัสอิบภายในมีหน้าที�รายงานผู้ลการตรวจัสอิบ
ภายในและการสอิบทานระบบควบคุม ภายในแก่ผู้่้รับผู้ิดืชอิบ
หน่วยงานที�ไดื้รับการตรวจัสอิบ และติดืตามผู้ลการแก้ไขแล้ว
จัึงรายงานต่อิผู้่้บริหารเปี็นปีระจัำาทุกเดืือิน และรายงานต่อิ
คณะกรรมการตรวจัสอิบเปี็นรายไตรมาส

 3. การพัิฒินาบุัคลากรขัองฝ่ายุต่รวัจำสอบัภายุใน 
 3.1 การฝ่ึกอิบรมเพื�อิพัฒนาบุคลากรดื้านความร่้ 
มาตรฐานการตรวจัสอิบภายใน 
 ในปีี 2563 หัวหน้าฝ่่ายตรวจัสอิบภายในไดื้กำาหนดื 
ให้เจั้าหน้าที�ตรวจัสอิบภายในจัำานวน 15 คน เข้ารับการอิบรม
ในหลักส่ตรที�เกี�ยวข้อิงกับมาตรฐานการตรวจัสอิบภายในและ
จัรรยาบรรณขอิงผู้่้ตรวจัสอิบภายใน 
 3.2 จัำานวนพนักงานฝ่่ายตรวจัสอิบภายใน 
 เนื�อิงจัากบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจั และมีการ
ขยายสาขาในปีี 2563 จัำานวน 777 สาขา ทำาให้บริษัทฯ มี
จัำานวนสาขาทั�งหมดื ณ สิ�นสุดืปีี 2563 จัำานวน 4,884 สาขา
กระจัายอิย่่ทั�วปีระเทศ ฝ่่ายตรวจัสอิบภายในจัึงต้อิงมีจัำานวน
พนกังานที�เพียงพอิต่อิการปีฏบิตังิานตรวจัสอิบภายในที�มขีอิบเขต 
ครอิบคลมุถึงการปีฏบิตังิานขอิงสำานกังานสาขา เพื�อิให้มั�นใจัว่า
ระบบการควบคุมภายในขอิงบริษัทฯ ยังเหมาะสม เพียงพอิ 
และมีปีระสิทธิภาพ ดืังนั�น ณ สิ�นสุดืปีี 2563 ฝ่่ายตรวจัสอิบ
ภายในจังึมพีนกังานตรวจัสอิบภายในรวมทั�งสิ�น 66 คน ซึ�งเป็ีน
จัำานวนที�คณะกรรมการตรวจัสอิบ และผู้่้บริหารมีความเห็นว่า
เหมาะสมและเพียงพอิแล้ว

 4. การควับัคุมและปรับัปรุงคุณภาพิงานต่รวัจำสอบั
 ในปีี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มมีตแิต่งตั�ง
ที�ปีรึกษาจัากภายนอิก บริษัท ธรรมนิติ จัำากัดื (มหาชน) ซึ�ง
เป็ีนอิงค์กรทางวิชาชีพชั�นแนวหน้าด้ืานกฎหมาย บญัชี ภาษีอิากร 
การตรวจัสอิบบญัช ี และการตรวจัสอิบภายในเพ่อิการปีระเมิน
คณุภาพงานตรวจัสอิบภายในขอิงบรษิทัฯ ซึ�งควรปีฏบิตัทิกุ 5 ปีี 
ตามแนวทางในการปีฏิบัติตามอิงค์ปีระกอิบภาคบังคับขอิง
กรอิบการปีฏิบตังิานวชิาชพีตรวจัสอิบภายในสากล โดืยแผู้นงาน 
ในปีีนี� มีวัตถุปีระสงค์ 
 1. เพื�อิเสริมสร้างความร้่ความเข้าใจัการวางแผู้นใน
รายละเอิียดืการสอิบทานการจััดืทำาผู้ังทางเดืินขอิงงาน (Flow 
Chart) จัุดืควบคุมและการปีระเมินความเสี�ยงที�สำาคัญการจััดื
ทำาแนวทางการตรวจัสอิบ (Audit Program) การปีฏิบัติงาน
ตรวจัสอิบการรายงานและปีิดืการตรวจัสอิบ และระบบการ
ติดืตามข้อิเสนอิแนะตามมาตรฐานตรวจัสอิบภายใน
 2. เพื�อิพัฒนาความร่้ ทักษะและความสามารถแก่
พนกังานที�บริษัทฯ พจิัารณามอิบภารกิจัให้ทำาหน้าที�ผู้่รั้บผู้ดิืชอิบ
การตรวจัสอิบภายในดื้วยวิธีการอิบรมเชิงปีฏิบัติการในการ
วางแผู้นรายละเอิียดื การสอิบทาน การจััดืทำาผู้ังทางเดืินขอิง
งาน (Flow Chart) จัุดืควบคุม และการปีระเมินความเสี�ยงที�
สำาคัญการจััดืทำาแนวทาง การตรวจัสอิบ (Audit Program) 
การปีฏิบัติงาน ตรวจัสอิบ การรายงานและปีิดืการตรวจัสอิบ 
และระบบการติดืตามข้อิเสนอิแนะ
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 3. เพื�อิให้ผู้่้ตรวจัสอิบภายในขอิงบริษัทฯ มีการปีฏิบัติงานเปี็นไปีตามมาตรฐานการตรวจัสอิบภายในสากล (IPPF) 
อิย่างไรก็ตาม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ยังอิย่่ในระยะที�สอิงขอิงแผู้นงานการปีระเมินคุณภาพงาน ตรวจัสอิบ
ภายในในระยะแรก และจัะเริ�มแผู้นการปีระเมินระยะที�สอิงภายในปีี พ.ศ. 2563 แล้วจัะรายงาน ผู้ลการปีระเมินในรายงานความ
ยั�งยืน ปีี 2564 ต่อิไปี

 5. การเพิิ�มคุณค่าต่่อบัริษัทฯ
 ในการปีฏิบัติงาน หรือิการปีระเมินผู้ลใดืๆที�ต้อิงการความเปี็นอิิสระ เที�ยงธรรม และซื�อิสัตย์สุจัริต หน่วยงานตรวจัสอิบ
ภายในจัะไดื้รับความไว้วางใจัจัาก คณะกรรมการ และผู้่้บริหารให้เปี็นตัวกลางในการปีฏิบัติงาน เนื�อิงจัากคณะกรรมการ
และผู้่้บริหารมีความเช่อิมั�นในจัรรยาบรรณขอิงผู้่้ปีฏิบัติหน้าที�ตรวจัสอิบภายใน ซึ�งการปีฏิบัติงานหรือิการปีระเมินผู้ลนั�น อิาจัมิไดื้
มีความเกี�ยวข้อิงโดืยตรงกับความรับผู้ิดืชอิบขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบภายใน อิาทิการเปี็นตัวกลางในการปีระเมินความพึงพอิใจัขอิง
พนักงาน หรือิการสัมภาษณ์พนักงานก่อินลาอิอิก การช่วยสืบสวนเพ่อิหาข้อิเท็จัจัริงกรณีพนักงานทุจัริต เปี็นต้น

 รายุการระหวั่างกัน
 รายละเอิียดืรายการระหว่างกัน ในปีี 2563 และปีี 2562 บริษัทฯ มีการทำารายการกับบุคคลที�อิาจัมีความขัดืแย้ง โดืยมี
รายละเอิียดืขอิงรายการ ดืังนี�

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ลักษณะรายการ

นายช่ชาติ
เพ็ชรอิำาไพ

ดืำารงตำาแหน่ง 
ปีระธานกรรมการ 
บริหาร และเปี็น
ผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่
ขอิงบริษัท โดืยถือิหุ้น
คิดืเปี็นร้อิยละ 33.49 
ขอิงจัำานวนหุ้นที�
จัำาหน่ายไดื้แล้วทั�งหมดื 
ณ วันที�  วันที� 31 
ธันวาคม 2563
 เปี็นค่่สมรสขอิง

นางดืาวนภา 
เพชรอิำาไพ (รวม
รายการถือิหุ้นขอิงค่่
สมรส จัะถือิหุ้นใน
บริษัท รวม 
1,430,056,400 หุ้น 
คิดืเปี็น 67.45% ขอิง
จัำานวนหุ้นที�จัำาหน่ายไดื้
แล้วทั�งหมดื ณ วันที� 
31 ธันวาคม 2563)

ค่าเช่าสำานักงาน 2.54 2.54 บริษัทฯ เช่าอิาคาร
พาณิชย์และโกดืัง
รวมจัำานวน 8 แห่ง จัาก
นายช่ชาติ 
เพ็ชรอิำาไพ เพื�อิใช้เปี็น
สาขาและศ่นย์ปีระม่ล
รถขอิงบริษัทฯ โดืย
ค่าเช่าดืังกล่าวเปี็นไปี
ตามค่าเช่ายุติธรรมที�
ปีระเมินโดืย บริษัท 
อิเมริกัน แอิ๊พเพรซัล 
(ปีระเทศไทย) จัำากัดื 
ซึ�งเปี็นผู้่้ปีระเมินอิิสระที�
ไดื้รับความเห็นชอิบจัาก
สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดืหลักทรัพย์

รายงานประจ�าปี 2563
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นางดืาวนภา    
เพชรอิำาไพ

ดืำารงตำาแหน่ง  
กรรมการผู้่้จััดืการ 
และเปี็นผู้่้ถือิหุ้นราย
ใหญ่ขอิงบริษัท  
โดืยถือิหุ้นคิดืเปี็น
ร้อิยละ 33.96 ขอิง
จัำานวนหุ้นที�จัำาหน่าย
ไดื้แล้วทั�งหมดื ณ 
วันที� วันที� 31 
ธันวาคม 2563
 เปี็นค่่สมรสขอิง

นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ 
(รวมรายการถือิหุ้น
ขอิงค่่สมรส จัะถือิหุ้น
ในบริษัท รวม 
1,430,056,400 หุ้น
คิดืเปี็น 67.45% ขอิง
จัำานวนหุ้นที�จัำาหน่ายไดื้
แล้วทั�งหมดื ณ วันที� 
31 ธันวาคม 2563)

ค่าเช่าสำานักงาน 4.05 4.05 บริษัทฯ เช่าอิาคาร
พาณิชย์รวมจัำานวน 
7 แห่งจัาก
นางดืาวนภา เพชร
อิำาไพ เพื�อิใช้เปี็น
สำานักงานใหญ่ สาขา
และสถานที�เก็บ
ทรัพย์สินโดืยอิัตราค่า
เช่าอิาคารที�ใช้เปี็น
สำานักงานใหญ่และ
สาขาเปี็นไปีตามม่ล
ค่าเช่ายุติธรรมที�
ปีระเมินโดืยบริษัท 
อิเมริกัน แอิ๊พเพรซัล 
(ปีระเทศไทย) จัำากัดื 
ซึ�งเปี็นผู้่้ปีระเมินอิิสระ
ที�ไดื้รับความเห็นชอิบ
จัากสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับ
ตลาดืหลักทรัพย์และ
ตลาดืหลักทรัพย์ และ
สำาหรับอิัตราค่าเช่า
อิาคารที�ใช้เปี็นสถานที�
เก็บเอิกสารขอิงบริษัทฯ 
เปี็นอิัตราเดืียวกับราคา
ที�บริษัทฯเช่าอิาคารใน
บริเวณใกล้เคียงกันจัาก
บุคคลภายนอิก

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ลักษณะรายการ

นายวศิน  
เดืชกิจัวิกรม

เปี็นผู้่้ถือิหุ้นรายใหญ่
ขอิงบริษัท โดืยถือิหุ้น
คิดืเปี็นร้อิยละ 0.21 
ขอิงจัำานวนหุ้นที�
จัำาหน่ายไดื้แล้วทั�งหมดื 
ณ วันที� 19 
พฤศจัิกายน 2020   

ค่าคอิมมิชชั�น
เอิเย่นต์

2.22 2.06 บริษัทฯ จั่ายค่า
คอิมมิชชั�นเอิเย่นต์ให้
แก่นายวศิน เดืชกิจั
วิกรม โดืยพิจัารณาจัาก
จัำานวนสัญญาที�ปีล่อิย
สินเชื�อิในแต่ละเดืือิน
ตามอิัตราที�บริษัทฯ 
กำาหนดื ซึ�งเปี็นการ
ดืำาเนินธุรกิจัปีกติขอิง
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นางสาววิมลรัตน์ 
หน่จัุล

ดืำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริหารและ
ผู้่้จััดืการฝ่่ายบัญชี

คำ�าปีระกัน
สัญญาเช่าซื�อิ
วงเงินตาม
สัญญา
ยอิดืคงเหลือิ

-

-

20.57
1.85

นางสาววิมลรัตน์ หน่จัุล 
ไดื้เข้าคำ�าปีระกันส่วนตัว
สำาหรับสัญญาเช่าซื�อิ
รถยนต์ ที�บริษัทฯทำากับ
บริษัทลิสซิ�ง โดืยไม่มี
การคิดืค่าตอิบแทนการ
คำ�าปีระกันสัญญาเช่าซื�อิ
ดืังกล่าวจัากบริษัทฯ

ผู้่้บริหาร
 นายบัญญัติ   

นิลศิริ
 นายนิยม  

รอิดืน้อิย

 นายบัญญัติ นิลศิริ  
ดืำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริหาร 
และผู้่้ช่วย
ผู้่้จััดืการฝ่่ายกิจัการ
สาขา เขตสุราษฎร์ธานี
 นายนิยม รอิดืน้อิย 

ดืำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริหาร 
และผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการ
ฝ่่ายกิจัการสาขา
เขตนครปีฐม

ล่กหนี�เงินให้ก้่ยืม

ยอิดืยกมา
ต้นงวดื
ก้่เพิ�ม

ระหว่างงวดื
ชำาระคืน

ระหว่างงวดื
  ยอิดืคงเหลือิ

ปีลายงวดื
ดือิกเบี�ยรับ

(พันบาท)

18

200

180

38

3.2

พันบาท)

50

200

232

18

4.6

เปี็นสวัสดืิการที�บริษัทฯ 
ให้แก่พนักงานทุกคน  
โดืยเงื�อินไขต่างๆ ที�ผู้่้
บริหารไดื้รับเปี็นเงื�อินไข
เดืียวกันกับที�พนักงาน
ทุกคนไดื้รับ ซึ�งบริษัทฯ 
คิดือิัตราดือิกเบี�ย
ร้อิยละ 8.00 ต่อิปีี

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ
ณวันที่ 31 

ธันวาคม 2562
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ
ลักษณะรายการ

บริษัทฯ เพื�อิเปี็นช่อิง
ทางในการให้บริการแก่
ล่กค้าขอิงบริษัทฯ 
สำาหรับอิัตราค่า
คอิมมิชชั�นที�จั่ายให้แก่
นายวศินเปี็นอิัตราที�
เหมาะสมเนื�อิงจัากเปี็น
อิัตราเดืียวกับที�บริษัทฯ 
จั่ายให้แก่เอิเย่นต์
รายอิื�น ทั�งนี� บริษัทฯ 
ไม่มีนโยบายในการ
รับเอิเย่นต์เพิ�มเติม
ในอินาคต

และเปี็นน้อิงชาย
นางดืาวนภา
เพชรอิำาไพ ซึ�งดืำารง
ตำาแหน่งกรรมการ
ผู้่้จััดืการ 

(ต่อิ) 
นายวศิน  
เดืชกิจัวิกรม

รายงานประจ�าปี 2563
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 ควัามเห็นขัองคณะกรรมการต่รวัจำสอบั 
 มติคณะกรรมการครั�งที� 1/2564 เมื�อิวันที� 16 
กุมภาพันธ์ 2564 โดืยมีคณะกรรมการตรวจัสอิบ ซึ�งเปี็น
กรรมการอิสิระเข้าร่วมปีระชุมได้ืให้ความเหน็ว่าการทำารายการ
ระหว่างกันเปี็นความจัำาเปี็นในการปีระกอิบธุรกิจัทั�วไปี 
เงื�อินไขต่างๆ ขอิงรายการระหว่างกันเปี็นไปีตามราคาตลาดื 
ราคาตามสัญญาและราคาที�ตกลงกัน ซึ�งมีความสมเหตุสมผู้ล
และเปี็นไปีตามการปีระกอิบธุรกิจัทั�วไปี

 การต่่อต้่านการทุจำริต่คอร์รัปชั่�น
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการต่อิต้านการทุจัริต
คอิร์รัปีชั�นทุกร่ปีแบบ โดืยปีล่กจัิตสำานึกให้ผู้่ ้บริหาร และ
พนักงานขอิงบริษัทฯ ทุกระดืับให้ตระหนักถึงผู้ลกระทบขอิง
การทุจัริตคอิร์รัปีชั�น และสร้างค่านิยมที�ถ่กต้อิงแก่ผู้่้บริหาร 
พนักงาน และผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่าย

 1. นโยบายการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชั�น และ
แนวร่วมปีฏิบัติขอิงภาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการทุจัริต 
 นอิกเหนอืิจัากการดืำาเนนิทจุัริตภายใต้หลกัจัริยธรรม
และคุณธรรมแล้ว เมือิงไทย แคปีปีิตอิล ยังยึดืมั�น การปีฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางปีฏิบัติ ในการต่อิต้านการทุจัริต
คอิร์รัปีชั�น ซึ�งปีัจัจัุบัน บริษัทฯ ไดื้รับการรับรอิงการเปี็น
สมาชิกแนวร่วมปีฏิบัติขอิงภาคเอิกชนไทยในการต่อิต้านการ
ทุจัริต ตั�งแต่วันที� 18 ตุลาคม 2562 ซึ�งนับเปี็นพัฒนาการที�
สำาคญัยิ�งในการยนืยนัถึงความมุง่มั�นและเจัตนารมณ์ขอิงบริษัทฯ 
ที�จัะดืำาเนินธุรกิจัภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำาคัญ
กับการปี้อิงกันและการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชั�นทุกร่ปีแบบ
เพื�อิใช้เปี็นแนวทางส่่ความสำาเร็จัอิย่างยั�งยืน ทั�งนี�นโยบาย
การต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชั�นขอิงบริษัทฯ ไดื้ถ่กเผู้ยแพร่ไว้
ในหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ เพื�อิสื�อิสารให้พนักงาน ค่่ค้า และ
ผู้่้มีส่วนไดื้เสียทุกฝ่่ายไดื้รับทราบและปีฏิบัติตาม หากมีการ
ละเมิดืนโยบาย และแนวปีฏิบัติแล้ว บริษัทฯ จัะลงโทษทาง
วินัยตามนโยบาย

 2. ช่อิงทางในการร้อิงเรียนและการแจั้งเบาะแส 
 บริษัทฯ ไดื้กำาหนดืนโยบายการรับเรื�อิงร้อิงเรียน 
(Whistleblower Policy) และเปีิดืเผู้ยไว้อิย่างชัดืเจัน รวมถึง
เปีิดืเผู้ยช่อิงทางการรับเรื�อิงร้อิงเรียน (Whistleblower 
Channels) ในหน้าเว็บไซต์ขอิงบริษัทฯ ส่วน “ติดืต่อิเรา” 
เพื�อิให้พนักงาน และผู้่้มีส่วนไดื้เสียขอิงบริษัทฯ ไดื้รับทราบ
โดืยทั�วกัน ซึ�งนโยบายดืังกล่าว นอิกจัากกำาหนดืช่อิงทางการ
รับเรื�อิงร้อิงเรียน และเบาะแสต่างๆ แล้ว ยังกำาหนดืแนว
ปีฏิบัติในการคุ้มครอิงผู้่้ร้อิงเรียน หรือิแจั้งเบาะแสไว้อิีกดื้วย 

 ผู้่้แจั้งเรื�อิงร้อิงเรียนสามารถแจั้งเรื�อิงร้อิงเรียนหรือิ
เบาะแส โดืยระบุให้ชัดืเจันว่าเปี็นเอิกสารลับ ผู้่านช่อิงทาง 
ดืังต่อิไปีนี� 
 ติดืต่อิ : ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ 
 ที�อิย่่ : บริษัท เมือิงไทยแคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน)  
 332/1 ถนนจัรัญสนทิวงศ์ แขวงบางพลัดื เขตบางพลดัื  
 กรุงเทพฯ 10700 โทร : 02-4838888 
 อิีเมล : whistleblower@muangthaicap.com

 3. การอิบรมเกี�ยวกับการปีฏบิตังิานให้สอิดืคล้อิงกับ
นโยบายและแนวปีฏิบัติในการต่อิต้านการทุจัริตคอิร์รัปีชั�น 
 บริษัทฯ จัดัืให้พนกังานและผู้่บ้ริหารได้ืเข้าร่วมอิบรม
ทำาความเข้าใจัเกี�ยวกับนโยบาย และแนวปีฏบิตัใินการต่อิต้าน
การทุจัริตคอิร์รัปีชั�น ซึ�งถือิเปี็นการอิบรมภาคบังคับในการ
อิบรมปีฐมนิเทศพนักงาน
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินสา�หรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2563
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เสนอ ผ้่ถืือหุ้นบัริษัท เมืองไทยุ แคปปิต่อล จำำากัดำ (มหาช่น)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เกณฑ์ในการแสดำงควัามเห็น
 ข้าพเจั้าไดื้ปีฏิบัติงานตรวจัสอิบตามมาตรฐานการ
สอิบบัญชี ความรับผู้ิดืชอิบขอิงข้าพเจั้าไดื้กล่าวไว้ ในวรรค
ความรับผู้ิดืชอิบขอิงผู้่้สอิบบัญชีต่อิการตรวจัสอิบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการในรายงานขอิงข้าพเจั้า 
ข้าพเจั้ามีความเปี็นอิิสระจัากกลุ ่มบริษัทและบริษัทตาม
ข้อิกำาหนดืจัรรยาบรรณขอิงผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพบัญชีที�กำาหนดื
โดืยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวข้อิงกับการตรวจัสอิบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการ และข้าพเจ้ัาได้ืปีฏิบัติ
ตามความรับผู้ิดืชอิบดื้านจัรรยาบรรณอิื�นๆ ซึ�งเปี็นไปีตาม
ข้อิกำาหนดืเหล่านี� ข้าพเจ้ัาเชื�อิว่าหลกัฐานการสอิบบญัชีที�ข้าพเจ้ัา
ไดื้รับเพียงพอิและเหมาะสมเพื�อิใช้เปี็นเกณฑ์ในการแสดืง
ความเห็นขอิงข้าพเจั้า

 เรื�องสำาคัญในการต่รวัจำสอบั
 เรื�อิงสำาคญัในการตรวจัสอิบคอืิเรื�อิงต่างๆ ที�มนียัสำาคญั
ที�สุดืตามดืุลยพินิจัเยี�ยงผู้่้ปีระกอิบวิชาชีพขอิงข้าพเจั้าในการ
ตรวจัสอิบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการสำาหรับ
งวดืปัีจัจับุนั ข้าพเจ้ัาได้ืนำาเรื�อิงเหล่านี�มาพิจัารณาในบริบทขอิง
การตรวจัสอิบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการโดืยรวม
และในการแสดืงความเหน็ขอิงข้าพเจ้ัา ทั�งนี�ข้าพเจ้ัาไม่ได้ืแสดืง
ความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื�อิงเหล่านี�

 ควัามเห็น
 ข้าพเจั้าไดื้ตรวจัสอิบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจัการขอิงบริษัท เมอืิงไทย แคปีปิีตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
และบริษัทย่อิย (“กลุม่บริษัท”) และขอิงเฉพาะบริษัท เมอืิงไทย 
แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำาดืับ ซึ�งปีระกอิบ
ดื้วยงบแสดืงฐานะการเงินรวมและงบแสดืงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจัการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกำาไรขาดืทุน
เบ็ดืเสร็จัรวมและงบกำาไรขาดืทุนเบ็ดืเสร็จัเฉพาะกิจัการ 
งบแสดืงการเปีลี�ยนแปีลงส่วนขอิงผู้่้ถือิหุ้นรวมและงบแสดืง
การเปีลี�ยนแปีลงส่วนขอิงผู้่ถื้อิหุน้เฉพาะกิจัการ และงบกระแส
เงินสดืรวมและงบกระแสเงินสดืเฉพาะกิจัการ สำาหรับปีีสิ�นสดุื
วันเดืียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ�งปีระกอิบดื้วยสรุปีนโยบาย
การบัญชีที�สำาคัญและเรื�อิงอิื�น ๆ 
  ข้าพเจ้ัาเหน็ว่า งบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจัการข้างต้นนี�แสดืงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจัการขอิงกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำาดืับ ณ 
วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผู้ลการดืำาเนินงานรวมและผู้ลการ
ดืำาเนินงานเฉพาะกิจัการ และกระแสเงินสดืรวมและกระแส
เงินสดืเฉพาะกิจัการ สำาหรับปีีสิ�นสดุืวันเดืยีวกันโดืยถ่กต้อิงตาม
ที�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 (ญ), 8 และ 24  ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 วิธีการตรวจัสอิบขอิงข้าพเจั้ารวมถึง
  ทำาความเข้าใจักระบวนการพจิัารณาให้สนิเชื�อิ 
การรับชำาระคนืและการควบคมุดืแ่ล รวมถึงนโยบายและ
วิธีการที�ผู้่บ้ริหารใช้พิจัารณาการตั�งค่าเผู้ื�อิผู้ลขาดืทนุด้ืาน
เครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและ
บริษัทมีล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิจัำานวน 70,607.27 ล้านบาท 
และมีค่าเผู้ื�อิผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น
เปี็นจัำานวนเงิน 1,325.89 ล้านบาท โดืยยอิดืสทุธคิดิืเป็ีน
ปีระมาณร้อิยละ 89.7 ขอิงสินทรัพย์รวม
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

อ้างถึงหมายเหตุข้อ 4 (ญ), 8 และ 24  ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  พิจัารณาว่านโยบายการบัญชีขอิงกลุ ่ม
บริษัทฯ และบริษัทฯ และเอิกสารปีระกอิบโมเดืลดื้าน
เครดืติขอิงกลุ่มบริษัทและบริษัทมีความสอิดืคล้อิงกัน
ตามข้อิกำาหนดืขอิงมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
ฉบับที� 9 หรือิไม่
  ปีระเมินการอิอิกแบบและการปีฏิบัติตาม
การควบคุม รวมถึงความมีปีระสิทธิผู้ลขอิงระบบการ
ควบคุมหลักที�เกี�ยวข้อิงกับกระบวนการพิจัารณาการ
ให้สินเชื�อิ และการตั�งค่าเผู้ื�อิผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�
คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น
  ใช้ผู้่้เชี�ยวชาญความเสี�ยงดื้านเครดืิตขอิง
เคพีเอิ็มจัีในการทดืสอิบเอิกสารปีระกอิบโมเดืล และ
วิธีการทางโมเดืลเพื�อิปีระเมินความเหมาะสมขอิง
เง่อินไขในการพิจัารณาการเพิ�มขึ�นอิย่างมีนัยสำาคัญ
ขอิงความเสี�ยงดื้านเครดิืต การจััดืชั�น การกำาหนดื
ปัีจัจััยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคที�มีการคาดืการณ์ไปีใน
อินาคตและการถ่วงนำ�าหนักดื้วยความน่าจัะเปี็นตาม
สถานการณ์ที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�นรวมถึงทดืสอิบรายงาน
การตรวจัสอิบความสมเหตุสมผู้ลขอิงการพฒันาโมเดืล
ซึ�งจัดัืทำาขึ�นโดืยผู้่เ้ชี�ยวชาญที�ถก่ว่าจ้ัางโดืยผู้่้บริหาร
  ทดืสอิบการใช้เกณฑ์การเพิ�มขึ�นอิย่างมนียั
สำาคญัขอิงความเสี�ยงด้ืานเครดืติและการจัดัืชั�น รวมถึง
ปีระเมนิความเหมาะสมขอิงวิธกีารในการระบแุละปีระมาณ
การเพิ�มเติมโดืยผู้่้บริหาร (Management overlay)
  ทดืสอิบความถ่กต้อิงขอิงการคำานวณผู้ล
ขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�นขอิงล่กหนี�เงินให้
สินเชื�อิ และ
  พิจัารณาความเพียงพอิขอิงการเปีิดืเผู้ย
ข้อิม่ลขอิงงบการเงิน

 การปีระมาณการขอิงผู้่บ้ริหารเกี�ยวกับผู้ลขาดืทนุ
ดื้านเครดืิตที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�นขอิงล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิที�
วัดืม่ลค่าดื้วยวิธีราคาทุนตัดืจัำาหน่ายขึ�นอิย่่กับโมเดืล
ด้ืานเครดืติ ซึ�งต้อิงอิาศยัวิจัารณญาณขอิงผู้่บ้ริหารและ
การปีระมาณการที�สำาคญัรวมถึงการกำาหนดืเงื�อินไขในการ
พิจัารณาการเพิ�มขึ�นอิย่างมีนัยสำาคัญขอิงความเสี�ยง
ด้ืานเครดืตินบัจัากวันที�รับร้่รายการเมื�อิเริ�มแรกการพัฒนา
โมเดืลที�นำามาใช้ในการวัดืมล่ค่าผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�
คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น การกำาหนดืปีัจัจััยเชิงเศรษฐศาสตร์
มหภาคที�มกีารคาดืการณ์ไปีในอินาคตและการถ่วงนำ�าหนกั
ด้ืวยความน่าจัะเป็ีนตามสถานการณ์ที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�นใน
การวัดืมล่ค่าผู้ลขาดืทนุด้ืานเครดืติที�คาดืว่าจัะเกิดืขึ�น และ
การปีระมาณการเพิ�มเติมโดืยผู้่้บริหาร (Management 
overlay)  

 ยอิดืขอิงล่กหนี�เงินให้สินเชื�อิดืังกล่าวมีสาระ
สำาคัญและการวัดืม่ลค่าผู้ลขาดืทุนดื้านเครดืิตที�คาดืว่า
จัะเกิดืขึ�นเกี�ยวข้อิงกับการคำานวณที�ซับซ้อินรวมถึงต้อิง
อิาศัยดืุลยพินิจัขอิงผู้่้บริหาร ข้าพเจั้าจัึงเห็นว่าเรื�อิง
ดืังกล่าวเปี็นเรื�อิงสำาคัญในการตรวจัสอิบ

รายงานประจ�าปี 2563
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	 เรื่องอื่น	ๆ

	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการของกลุม่

บรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	 ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2562	

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่น	 ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่อนไขตามรายงานลงวันที่	18	กุมภาพันธ์	2563

	 ข้อมูลอื่น	

	 ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่น

ประกอบด้วยข้อมลูซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของ

ผูส้อบบญัชีทีอ่ยูใ่นรายงานนัน้	 ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูก

จดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวันที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี้

 

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการ

เงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้

ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่องกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 คอืการ

อ่านข้อมลูอืน่ตามทีร่ะบขุ้างต้นเมือ่จดัท�าแล้ว	 และพิจารณาว่า

ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า	 หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

 

	 เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากข้าพเจ้าสรุป

ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	

ข้าพเจ้าต้องส่อสารเร่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ

ดูแลและขอให้ท�าการแก้ไข

	 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีใน

การก�ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ

	 ผูบ้ริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนอ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ดยถูกต้อง

ตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรบัผดิชอบ

เก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่อ

ให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผิดพลาด

 

	 ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการ	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และ

การใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่องเว้นแต่ 

ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 หรือ

หยุดด�าเนินงานหรอืไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่องต่อไปได้	

	 ผูม้หีน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่อง

ดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท

	 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการ

เงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง

รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ

สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

 

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการ

สอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงาน

ของข้าพเจ้ารวมถึง

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ

งบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผิดพลาด	

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่อตอบสนอง
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อิอิกแบบและปีฏิบัติงานตามวิธีการตรวจัสอิบเพื�อิตอิบสนอิง
ต่อิความเสี�ยงเหล่านั�น และได้ืหลกัฐานการสอิบบญัชีที�เพียงพอิ
และเหมาะสมเพื�อิเป็ีนเกณฑ์ในการแสดืงความเหน็ขอิงข้าพเจ้ัา 
ความเสี�ยงที� ไม่พบข้อิม่ลที�ขัดืต่อิข้อิเท็จัจัริงอิันเปี็นสาระ
สำาคัญซึ�งเปี็นผู้ลมาจัากการทุจัริตจัะส่งกว่าความเสี�ยงที�เกิดื
จัากข้อิผู้ิดืพลาดืเนื�อิงจัากการทุจัริตอิาจัเกี�ยวกับการสมร่้
ร่วมคิดื การปีลอิมแปีลงเอิกสารหลักฐาน การตั�งใจัละเว้น
การแสดืงข้อิม่ล การแสดืงข้อิม่ลที�ไม่ตรงตามข้อิเท็จัจัริงหรือิ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
  ทำาความเข้าใจัในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้อิง
กับการตรวจัสอิบ เพื�อิอิอิกแบบวิธีการตรวจัสอิบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่อิวัตถุปีระสงค์ในการแสดืงความเห็น
ต่อิความมีปีระสิทธิผู้ลขอิงการควบคุมภายในขอิงกลุ่มบริษัท 
และบริษัท
  ปีระเมินความเหมาะสมขอิงนโยบายการบัญชีที� 
ผู้่ ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผู้ลขอิงปีระมาณการทาง
บัญชีและการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลที�เกี�ยวข้อิงซึ�งจััดืทำาขึ�นโดืย 
ผู้่้บริหาร 
  สรุปีเกี�ยวกับความเหมาะสมขอิงการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำาหรับการดืำาเนินงานต่อิเนื�อิงขอิงผู้่้บริหารและจัาก
หลักฐานการสอิบบัญชีที�ไดื้รับ สรุปีว่ามีความไม่แน่นอินที�มี
สาระสำาคญัที�เกี�ยวกับเหตกุารณ์หรือิสถานการณ์ที�อิาจัเป็ีนเหตุ
ให้เกิดืข้อิสงสัยอิย่างมีนัยสำาคัญต่อิความสามารถขอิงกลุ่ม
บริษัท และบริษัท ในการดืำาเนินงานต่อิเน่อิงหรือิไม่ ถ้า
ข้าพเจั้าไดื้ ข้อิสรุปีว่ามีความไม่แน่นอินที�มีสาระสำาคัญ 
ข้าพเจั้าต้อิงกล่าวไว้ ในรายงานขอิงผู้่้สอิบบัญชีขอิงข้าพเจั้า
โดืยให้ข้อิสังเกตถึงการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจัการที�เกี�ยวข้อิง หรือิถ้าการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ล
ดืังกล่าวไม่เพียงพอิ ความเห็นขอิงข้าพเจั้าจัะเปีลี�ยนแปีลงไปี 
ข้อิสรุปีขอิงข้าพเจ้ัาขึ�นอิย่่กับหลักฐานการสอิบบัญชีที�ได้ืรับ
จันถงึวนัที�ในรายงานขอิงผู้่ส้อิบบญัชขีอิงข้าพเจ้ัา อิย่างไรก็ตาม 
เหตกุารณ์หรอืิสถานการณ์ในอินาคตอิาจัเป็ีนเหตใุห้กลุม่บรษัิท 
และบริษัท ต้อิงหยุดืการดืำาเนินงานต่อิเน่อิง 
  ปีระเมินการนำาเสนอิโครงสร้างและเนื�อิหาขอิง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการโดืยรวม รวมถึง
การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจัการแสดืงรายการและเหตุการณ์ในร่ปีแบบที�ทำาให้มีการนำา
เสนอิข้อิม่ลโดืยถ่กต้อิงตามที�ควรหรือิไม่   
  ไดื้รับหลักฐานการสอิบบัญชีที�เหมาะสมอิย่าง
เพียงพอิเกี�ยวกับข้อิม่ลทางการเงินขอิงกิจัการภายในกลุ่ม

หรือิกิจักรรมทางธุรกิจัภายในกลุ่มบริษัท เพ่อิแสดืงความเห็น 

ต่อิงบการเงินรวม ข้าพเจั้ารับผู้ิดืชอิบต่อิการกำาหนดืแนวทาง 
การควบคุมดื่แล และการปีฏิบัติงานตรวจัสอิบกลุ่มบริษัท
ข้าพเจ้ัาเป็ีนผู้่ร้บัผู้ดิืชอิบแต่เพยีงผู้่เ้ดืยีวต่อิความเหน็ขอิงข้าพเจ้ัา 

 ข้าพเจั้าไดื้สื�อิสารกับผู้่้มีหน้าที�ในการกำากับดื่แลใน
เรื�อิงต่างๆ ที�สำาคัญซึ�งรวมถึงขอิบเขตและช่วงเวลาขอิงการ
ตรวจัสอิบตามที�ไดื้วางแผู้นไว้ ปีระเดื็นที�มีนัยสำาคัญที�พบจัาก
การตรวจัสอิบรวมถึงข้อิบกพร่อิงที�มีนัยสำาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจั้าไดื้พบในระหว่างการตรวจัสอิบ
ขอิงข้าพเจั้า

 ข้าพเจั้าไดื้ ให้คำารับรอิงแก่ผู้่ ้มีหน้าที�ในการกำากับ
ดื่แลว่าข ้าพเจั ้าไดื ้ปีฏิบัติตามข้อิกำาหนดืจัรรยาบรรณที�
เกี�ยวข้อิงกับความเปี็นอิิสระและไดื้สื�อิสารกับผู้่้มีหน้าที�ในการ
กำากับดื่แลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั�งหมดื ตลอิดืจันเรื�อิงอิื�นซึ�ง
ข้าพเจั้าเชื�อิว่ามีเหตุผู้ลที�บุคคลภายนอิกอิาจัพิจัารณาว่า
กระทบต่อิความเปี็นอิิสระขอิงข้าพเจั ้าและมาตรการที�
ข้าพเจั้าใช้เพื�อิปี้อิงกันไม่ให้ข้าพเจั้าขาดืความเปี็นอิิสระ

 จัากเรื�อิงที�สื�อิสารกับผู้่ ้มีหน้าที�ในการกำากับดื่แล 
ข้าพเจั้าไดื้พิจัารณาเรื�อิงต่างๆ ที�มีนัยสำาคัญที�สุดืในการตรวจั
สอิบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจัการในงวดื
ปีัจัจัุบันและกำาหนดืเปี็นเรื�อิงสำาคัญในการตรวจัสอิบ  ข้าพเจั้า
ไดื้อิธิบายเรื�อิงเหล่านี� ในรายงานขอิงผู้่ ้สอิบบัญชีเว้นแต่
กฎหมายหรือิข้อิบังคับไม่ให้เปีิดืเผู้ยต่อิสาธารณะเกี�ยวกับ
เรื�อิงดืังกล่าว หรือิในสถานการณ์ที�ยากที�จัะเกิดืขึ�น ข้าพเจั้า
พิจัารณาว่าไม ่ควรสื�อิสารเรื�อิงดืังกล่าวในรายงานขอิง
ข้าพเจั้าเพราะการกระทำาดืังกล่าวสามารถคาดืการณ์ไดื้อิย่าง
สมเหตุผู้ลว่าจัะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลปีระโยชน์
ต่อิส่วนไดื้เสียสาธารณะจัากการสื�อิสารดืังกล่าว 

(อิรวรรณ ชุณหกิจัไพศาล)
ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต

เลขทะเบียน 6105

บริษัท เคพีเอิ็มจัี ภ่มิไชย สอิบบัญชี จัำากัดื
กรุงเทพมหานคร
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ควบคมุดืแ่ลให้มกีารปีฏบิตัติามระบบดืงักล่าว ซึ�งบริษัทได้ืแจั้ง
ข้อิม่ลการปีระเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที�ล่าสุดืที�มี 
ต่อิผู้่้สอิบบัญชีและกรรมการตรวจัสอิบขอิงบริษัทแล้ว โดืย
ครอิบคลมุถึงข้อิบกพร่อิงและการเปีลี�ยนแปีลงที�สำาคญัขอิงระบบ
การควบคมุภายใน รวมทั�งการกระทำาที�มชิอิบที�อิาจัมผีู้ลกระทบ
ต่อิการจััดืทำารายงานทางการเงินขอิงบริษัทและบริษัทย่อิย
 ในการนี� เพื�อิเปี็นหลักฐานว่าเอิกสารทั�งหมดืเปี็น
เอิกสารชุดืเดืียวกันกับที�บริษัทไดื้รับรอิงความถ่กต้อิงแล้ว 
บริษัทฯ ไดื้มอิบหมายให้ นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ หรือิ  
นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช เป็ีนผู้่ล้งลายมอืิชื�อิกำากับเอิกสารนี�ไว้
ทกุหน้าด้ืวย หากเอิกสารใดืไม่มีลายมือิชื�อิขอิง นางดืาวนภา 
เพชรอิำาไพ หรือิ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช กำากับไว้ บริษัทฯ จัะ
ถือิว่าไม่ใช่ข้อิม่ลที�บริษัทฯ ไดื้รับรอิงความถ่กต้อิงขอิงข้อิม่ล
แล้วดืังกล่าวข้างต้น

 บริษัทไดื้สอิบทานข้อิม่ลในแบบแสดืงรายการข้อิม่ล
ปีระจัำาปีีฉบบันี�แล้ว ด้ืวยความระมดัืระวัง บริษัทฯ ขอิรับรอิงว่า 
ข้อิม่ลดืังกล่าวถ่กต้อิงครบถ้วน ไม่เปี็นเท็จั ไม่ทำาให้ผู้่้อิื�น
สำาคัญผู้ิดื หรือิไม่ขาดืข้อิม่ลที�ควรต้อิงแจั้งในสาระสำาคัญ 
นอิกจัากนี� บริษัทฯ ขอิรับรอิงว่า
 (1) งบการเงินและข้อิมล่ทางการเงินที�สรุปีมาในแบบ
แสดืงรายการข้อิม่ลปีระจัำาปีี ไดื้แสดืงข้อิม่ลอิย่างถ่กต้อิง
ครบถ้วนในสาระสำาคญัเกี�ยวกับฐานะการเงิน ผู้ลการดืำาเนนิงาน 
และกระแสเงินสดืขอิงบริษัทและบริษัทย่อิยแล้ว 
 (2) บริษัทจััดืให้มีระบบการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลที�ดืีเพื�อิให้
แน่ใจัว่าบริษัทไดื้เปีิดืเผู้ยข้อิม่ลในส่วนที�เปี็นสาระสำาคัญทั�ง
ขอิงบริษัทและบริษัทย่อิยอิย่างถ่กต้อิงครบถ้วนแล้ว รวมทั�ง
ควบคุมดื่แลให้มีการปีฏิบัติตามระบบดืังกล่าว
 (3) บริษัทจััดืให้มีระบบการควบคุมภายในที�ดืี และ

ชื่อ ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ กรรมการและปีระธานกรรมการบริหาร - นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ - 

2. นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการและกรรมการผู้่้จััดืการ  - นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ -

  ผ่รั้บัมอบัอำานาจำ

1. นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ กรรมการผู้่้จััดืการ - นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ -

2. นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ  - นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

อายุุ     72 ปีี
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิิสระ
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก   12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 8 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน  ปีระธานคณะกรรมการ/ปีระธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน 294/10 หม่่ 5 ซอิยนวมินทร์ 24 (อิุเทน 13) ถนนนวมินทร์ แขวงคลอิงกุ่ม
     เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  
วัุฒิิการศึึกษา หลักส่ตรนักเรียนนายเรือิ โรงเรียนนายเรือิ (รุ่นที� 66)
  หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรือิ (รุ่นที� 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือิ
  หลักส่ตรวิทยาลัยการทัพเรือิ (รุ่นที� 28) วิทยาลัยการทัพเรือิ
  หลักส่ตรเสนาธิการทหารเรือิอิอิสเตรเลีย เครือิรัฐอิอิสเตรเลีย  ปีี พ.ศ.2529
  หลักส่ตรวิทยาลัยปี้อิงกันราชอิาณาจัักร รุ่นที� 4515
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 82/2010
 หลักส่ตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
ประวััติ่การทำางาน
 ต้นหน ร.ล.ท่าจัีน กอิงเรือิปีราบเรือิดืำานำ�า กอิงเรือิยุทธการ
 นายทหารอิาวุธใต้นำ�า ร.ล.ท่าจัีน กอิงเรือิปีราบเรือิดืำานำ�า กอิงเรือิยุทธการ
 ต้นเรือิ ร.ล.สารสินธุ กอิงเรือิปีราบเรือิดืำานำ�า กอิงเรือิยุทธการ
 นายทหารปีราบเรือิดืำานำ�า ร.ล.มงกุฎราชกุมาร กอิงเรือิตรวจัอิ่าว  กอิงเรือิยุทธการ
 ผู้่้ช่วยต้นปีืน ร.ล.มกุฎราชกุมาร  กอิงเรือิตรวจัอิ่าว  กอิงเรือิยุทธการ
 ต้นปีืน ร.ล.มงกุฎราชกุมาร  กอิงเรือิตรวจัอิ่าว  กอิงเรือิยุทธการ
 ผู้่้บังคับการเรือิ ร.ล.ส่้ไพรินทร์ กอิงเรือิตรวจัอิ่าว กอิงเรือิยุทธการ
 นายธง ผู้่้ช่วยผู้่้บัญชาการทหารเรือิ
 รอิงเสนาธิการ สถานีทหารเรือิกรุงเทพฯ (ปีัจัจัุบันคือิ ฐานทัพเรือิกรุงเทพฯ)
 ผู้่้ช่วยท่ตฝ่่ายทหารเรือิ ไทย/จัาการ์ตา
 ผู้่้ช่วยเลขานุการกอิงทัพเรือิ
 ผู้่้ช่วยเจั้ากรมข่าวทหารเรือิ
 รอิงเจั้ากรมข่าวทหารเรือิ
 ผู้่้บัญชาการกอิงเรือิลำานำ�า กอิงเรือิยุทธการ
 เจั้ากรมส่งกำาลังบำารุงทหาร กอิงบัญชาการทหารส่งสุดื
 ผู้่้บัญชาการโรงเรียนนายเรือิ
 ที�ปีรึกษาพิเศษกอิงทัพเรือิ
 รอิงผู้่้บัญชาการทหารส่งสุดื
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 500,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.024 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอ่น         
 2558 - ปีัจัจัุบัน ปีระธานกรรมการ และปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ บมจั. เจัเคเอิ็น โกลบอิล มีเดืีย 
 2557 - ปีัจัจัุบัน ปีระธานกรรมการ บมจั. ที เอิ ซี คอินซ่เมอิร์ 
 2553 - ปีัจัจัุบัน กรรมการอิิสระ บมจั. เอิส แอินดื์ เจั อิินเตอิร์เนชั�นแนล 
ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอ่นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี-
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี  2563
 ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 9/9 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิิสระ  จัำานวน 1/1  ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 2/2 ครั�ง

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

รายงานประจ�าปี 2563
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นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ

อายุุ      67 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการ
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 8 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ /  ปีระธานกรรมการบริหาร  / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิ้อิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร  
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจั (MBE), 2543
   ปีริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ,บริหารธุรกิจัมหาบัณฑิต (MBA), 2541
   ปีริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012
  หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
ประวััติ่การทำางาน
  บรรษัทเงินทุนอิุตสาหกรรมแห่งปีระเทศไทย  
  ธนาคารกสิกรไทย  จัำากัดื  (มหาชน)  
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 710,056,400 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 33.49 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น -ไม่มี- 
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน 

  2560- ปีัจัจัุบัน  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจัารณาค่าตอิบแทน
    บริษัท แอิดืวานซ์ เพาเวอิร์ คอินเวอิร์ชั�น จัำากัดื
  2560- ปีัจัจัุบัน  กรรมการ / รอิงปีระธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอิสเตท จัำากัดื
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท 

ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี  2563
 ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท  จัำานวน 9/9 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง
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อายุุ      67 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการ
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 8 ปีี 3 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ / กรรมการผู้่้จััดืการ 
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอิ้อิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA.,  FINANCE, 2532
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  SET/2012
ประวััติ่การทำางาน
  ผู้่้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดืิต สำานักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย
  ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการสาขา  ธนาคารกสิกรไทย
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 720,000,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 33.96 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี-
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี 2563
 ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/9 ครั�ง

นางดาวนภา เพชรอ�าไพ

รายงานประจ�าปี 2563
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นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

อายุุ      68 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิิสระ
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 8 ปีี 3 เดืือิน  

ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการตรวจัสอิบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  291 ซอิยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงปีระเวศ เขตปีระเวศ
 กรุงเทพมหานคร 
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
  หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 157/2012
  หลักส่ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 13/2013
  หลักส่ตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที� 7/2015
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 800,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.038 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น 

  2553 - ปีัจัจัุบัน กรรมการ  บมจั. ไอิร่า แคปีปีิตอิล
  2552 - ปีัจัจัุบัน ที�ปีรึกษา  บมจั. หลักทรัพย์ ไอิร่า
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี- 
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี 2563
      ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 9/9 ครั�ง
  ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 4/4 ครั�ง
  ปีระชุมคณะกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
  ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  จัำานวน 1/1 ครั�ง
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อายุุ      71 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิิสระ 
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    12 กันยายน 2555
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 8 ปีี 3 เดืือิน  

ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / 
 กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน 
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  27/34 ซอิยเผู้ือิกจัิตร แขวงจัตุจัักร เขตจัตุจัักร กรุงเทพมหานคร
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาเอิก Electrical Engineering University of Cincinnati, USA
   ปีริญญาโท Electrical Engineering, George Washington University, USA
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 60/2006
  หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 101/2008 
  หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที�  24/2008
  หลักส่ตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที� 3/2008
  หลักส่ตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที�  7/2008
  หลักส่ตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD) รุ่นที� 1/2009
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 260,000 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.012 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอ่น 

  2548 - ปีัจัจัุบัน กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจัสอิบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน
   บมจั.จััสมิน  อิินเตอิร์เนชั�นแนล
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี-
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี 2563
 ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 9/9  ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 2/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จัำานวน 1/1 ครั�ง

ดร.โยธิน อนาวิล

รายงานประจ�าปี 2563
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นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

อายุุ      66 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิิสระ
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    29 มีนาคม 2560
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 2 ปีี 9 เดืือิน   
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ / กรรมการตรวจัสอิบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  244 ซอิยอิุดืมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
  หลักส่ตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 137/2017
  หลักส่ตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 26/2017
  หลักส่ตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที� 13/2018
ประวััติ่การทำางาน
  2557 - 2558  หวัหน้าฝ่่ายบริการศุลกากร  ด่ืานศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
  2555 - 2556  หวัหน้าฝ่่ายบญัชีและอิากร สำานกังานตรวจัขอิงผู้่้โดืยสารท่าอิากาศยานสวุรรณภ่ม ิกรมศุลกากร
   2553 - 2554  หวัหน้าฝ่่ายตรวจัสอิบเขตปีลอิดือิากร สำานกัสทิธปิีระโยชน์ทางภาษีอิากร กรมศุลกากร
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี- 
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี 2563
 ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 9/9 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิิสระ  จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ จัำานวน 4/4 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 2/2 ครั�ง
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อายุุ      63 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิิสระ 
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    17 สิงหาคม 2563
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 4 เดืือิน  
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการอิิสระ / ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง / 
 กรรมการตรวจัสอิบ
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  64/16 ซอิยเจัริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือิ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาโท บริหารธุรกิจั, จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
   ปีริญญาตรี บญัชีบณัฑติ, มหาวิทยาลยัอัิสสมัชัญ
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 72/2007
 หลักส่ตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 14/2007
 หลักส่ตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2007
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ  -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น 

  2551 - ปีัจัจัุบัน  ปีระธานกรรมการธรรมาภิบาล  สรรหา และพิจัารณาค่าตอิบแทน  
             บริษัทโกลบอิล  คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)
  2549 - ปีัจัจัุบัน  กรรมการตรวจัสอิบ บริษัทโกลบอิล  คอินเนคชั�นส์ จัำากัดื (มหาชน)
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน 

  2561 - ปีัจัจัุบัน กรรมการบริหาร  บริษัท ฟิลอิัพ จัำากัดื
  2560 - ปีัจัจัุบัน ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ บริษัท แอิดืวานซ์ เพาเวอิร์ คอินเวอิร์ชั�น จัำากัดื
  2554 - ปีัจัจัุบัน ผู้่้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอิบครัว จั.ปีราจัีนบุรี
  2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท ไอิทีเอิ๊กซ์ คอิร์ปีอิเรชั�น จัำากัดื
  2550 - 2556 ที�ปีรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานนำ�าตาลทรายขาว เริ�มอิุดืม จัำากัดื
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี-
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี 2563
  ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 3/9 ครั�ง
 ปีระชุมกรรมการอิิสระ จัำานวน 1/1 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง จัำานวน 1/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการตรวจัสอิบ  จัำานวน 1/4 ครั�ง
หมายุเหตุ่ :  เข้ารับตำาแหน่งกรรมการ ตามมติที�ปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น ปีระจัำาปีี 2563 เม่อิวันที� 17 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

รายงานประจ�าปี 2563
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ดร.ศึกษิต  เพชรอ�าไพ

อายุุ      39 ปีี
ประเภทกรรมการ    กรรมการ 
วัันแต่่งตั่�งครั�งแรก    18 เมษายน 2562
จำำานวันปีท่�ดำำารงต่ำาแหน่งกรรมการ 1 ปีี 8 เดืือิน
ต่ำาแหน่งปัจำจุำบััน   กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน  
ท่�อยุ่่ปัจำจุำบััน  13 ซอิยจัรัญสนิทวงศ์ 83/1  แขวงบางอิ้อิ เขตบางพลัดื กรุงเทพมหานคร   
วัุฒิิการศึึกษา  ปีริญญาเอิก / ปีรัชญาดุืษฏบีณัฑติ (การจัดัืการมรดืกทางสถาปัีตยกรรม 

  กับการท่อิงเที�ยว)  จัาก มหาวิทยาลยัศิลปีากร
  ปีริญญาโท / Master of  Business Administration with Concentrations  
  in Strategic Management and International Business, จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปีริญญาตรี / Bachelor of Arts in International Management with a Concentration in Finance,  
  Dominican University of California
การอบัรมเก่�ยุวักับับัทบัาทหน้าท่� และทักษะการเป็นกรรมการ
 หลักส่ตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 277/2019 
 หลักส่ตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที� 22/2019
 ประวััติ่การทำางาน
 2 5 5 5  -  2 5 5 8    อิ า จั า ร ย ์ พิ เ ศ ษ  วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ,  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ปี า ก ร
 2 5 5 8  -  2 5 6 4   อิ า จั า ร ย ์  วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ,  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ปี า ก ร
การถืือหุ้นในบัริษัทฯ 902,100 หุ้น คิดืเปี็นร้อิยละ 0.043  (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563)
ต่ำาแหน่งในบัริษัทจำดำทะเบ่ัยุนอื�น -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�น ท่�ไม่ใช่่บัริษัทจำดำทะเบ่ัยุน -ไม่มี-
ต่ำาแหน่งในกิจำการอื�นท่�อาจำจำะทำาให้เกิดำควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ต่่อบัริษัท -ไม่มี- 
ขั้อพิิพิาททางกฎหมายุ -ไม่มี-
การเขั้าร่วัมประชุ่มในปี  2563
  ปีระชุมคณะกรรมการบริษัท จัำานวน 8/9 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดืค่าตอิบแทน จัำานวน 1/2 ครั�ง
 ปีระชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จัำานวน 1/1 ครั�ง
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 ผู้่้ที� ได้ืรับมอิบหมายให้รับผู้ิดืชอิบโดืยตรงในการ
ควบคุมดื่แลการจััดืทำาบัญชีขอิงบริษัทฯ
 ผู้่้ที� ได้ืรับมอิบหมายให้รับผู้ิดืชอิบโดืยตรงในการ
ควบคุมดื่แลการทำาบัญชี ไดื้แก่ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช เพ่อิ
ทำาหน้าที�ดื่แลรับผู้ิดืชอิบงานดื้านบัญชี ติดืต่อิผู้่้สอิบบัญชีและ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อิงเพ่อิให้งานบัญชีขอิงบริษัทฯ เปี็นไปีตาม
มาตรฐานบัญชีขอิงไทย โดืยมีคุณสมบัติดืังนี� 

  ปีริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปีริญญาโท บริหารธุรกิจั จุัฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต (CPA)
 การอิบรมสำาหรับปีี 2563 : อิบรมหลักส่ตร Financial 
Risk Management & Strategies in Digital World รุ่นที� 1  
และหลักส่ตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 
ผู้ลกระทบต่อิสถาบันการเงินรุ่นที� 8

 เลขัานุการบัริษัทฯ
 ในการปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 3/2557 
เม่อิวันที� 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดื้มีมต ิ

ให้แต่งตั�ง นางสาวมลฑล อิ่อินแผู้น ดืำารงตำาแหน่งเลขานุการ 
บริษัทฯ เพ่อิให้เปี็นไปีตามมาตรา 89/15 ขอิพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดืยพระ
ราชบัญญัติและตลาดืหลักทรัพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ.2551 ทั�งนี�
หน้าที�ความรับผู้ิดืชอิบขอิงเลขานุการบริษัทฯ มีดืังนี�
 1. ดื่แลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการและผู้่้บริหาร 
เกี�ยวกับการปีฏิบัติตามกฎหมาย ข้อิกำาหนดื กฎระเบียบ และ 
ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ และติดืตามดื่แลให้มีการปีฏิบัติอิย่าง 
ถ่กต้อิงสม�ำาเสมอิ

 2. รับผิู้ดืชอิบในการจััดืปีระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และการปีระชุมผู้่้ถือิหุ้นรวมทั�งดื่แลปีระสานงานให้มีการ
ปีฏิบัติตามมติขอิงที�ปีระชุม
 3. ดื่แลให้การเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลและรายงานสารสนเทศ 

ในส่วนที�รับผิู้ดืชอิบเป็ีนไปีตามระเบียบและข้อิกำาหนดืขอิง 
ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวข้อิง
 4. จััดืทำาและเก็บรักษาเอิกสารดืังต่อิไปีนี�
 4.1  ทะเบียนกรรมการ
 4.2 หนังสือินัดืปีระชุมคณะกรรมการและรายงาน
การปีระชุมคณะกรรมการ
 4.3  หนังสือินัดืปีระชุมผู้่้ถือิหุ้น และรายงานการปีระชุม 

ผู้่้ถือิหุ้น
 4.4 รายงานปีระจัำาปีีขอิงบริษัทฯ
 4.5 รายงานการมีส่วนไดื้เสียขอิงกรรมการผู้่้บริหาร
ทั�งนี� บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการกำากับดื่แล
กิจัการที�ดืี เลขานุการบริษัทฯ จัึงไดื้ผู้่านการอิบรมหลักส่ตร
ที�สำาคัญ ซึ�งจััดืโดืยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ไดื้แก่
  หลักส่ตร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นที� 50/2013
  หลักส่ตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที� 
26/2013
  หลักส่ตร Anti-Corruption : The Practical Guide 
(ACPG) รุ่นที� 43/2018
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นายช่ชาติ เพ็ชรอิำาไพ /,// / /

รายชื่อ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง 
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ�ากัด

นางดืาวนภา เพชรอิำาไพ /,M / /

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอิำาไพ M / -

นางสาววิมลรัตน์ หน่จัุล M / -

นายปีริทัศน์ เพชรอิำาไพ - - /

หมายเหตุ
/	 =	กรรมการ								
//	 =	ประธานกรรมการบริหาร								
M	 =	ผู้บริหาร

2. รายุละเอ่ยุดำเก่�ยุวักับักรรมการขัองบัริษัทยุ่อยุ ณ วัันท่� 31 ธันวัาคม 2563

รายงานประจ�าปี 2563
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หัวข้อ รายละเอียด

ความสัมพันธ์ทางครอิบครัว 
ระหว่างกรรมการและ 
ผู้่้บริหาร

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบริษัท
อิ่นๆ 

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งเปี็น
กรรมการในบริษัทอิ่น

ไม่มี

การฝ่ึกอิบรมที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2558
 หลักส่ตร CFO Current Issues

ปีี 2559
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2559

ปีี 2560
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2560
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตัวเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 2/2560
 การเตรียมตัวผู้่้สอิบบัญชีและผู้่้ตรวจัสอิบภายใน “Working Paper for Better Corruption 

Prevention”
 Orientation Course – CFO focus on financial reporting รุ่นที� 2

ปีี 2561
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2561

ปีี 2562
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 1/2562
 โครงการพัฒนาความร้่ต่อิเน่อิงโดืยการศึกษาดื้วยตนเอิง (Self-Study CPD) ครั�งที� 3/2562

ปีี 2563
 หลักส่ตร Financial Risk Management & Strategies in Digital World รุ่นที� 1
 หลักส่ตร Retail Credit Scoring Model Development and Application รุ่นที� 5
 หลักส่ตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผู้ลกระทบต่อิสถาบันการเงินรุ่นที� 8

ช่อิ - นามสกุล
อิายุ

นายสุรัตน์ ฉายาวรเดืช (ผู้่้รับผู้ิดืชอิบส่งสุดืในสายงานบัญชีและการเงิน)
51 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที�ไดื้รับการแต่งตั�ง

ปีริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีริญญาโท บริหารธุรกิจั จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 มกราคม พ.ศ. 2556

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่ง
ในบริษัท

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบริษัทฯ 
(จัำานวนหุ้น / ร้อิยละ)

ปีี 2562 - ปีัจัจัุบัน ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื(มหาชน) 
ปีี 2556 - 2561 ผู้่้ช่วยกรรมการผู้่้จััดืการ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน) 

ไม่มีการถือิหุ้น

3. รายุละเอ่ยุดำประวััติ่และการดำำารงต่ำาแหน่งผ้่รับัผิดำช่อบัโดำยุต่รงในการควับัคุมด่ำแลการทำาบััญช่่
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ช่อิ - นามสกุล
อิายุ

นางสาว วิมลรัตน์ หน่จัุล (ผู้่้ควบคุมดื่แลการทำาบัญชี)
52  ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที�ไดื้รับการแต่งตั�ง

ปีริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจับัณฑิตย์
ปีริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

7 มีนาคม พ.ศ. 2546

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่ง
ในบริษัท

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบริษัทฯ 
(จัำานวนหุ้น / ร้อิยละ)

ปีี 2562 – ปีัจัจัุบัน ผู้่้จััดืการฝ่่ายบัญชี บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื(มหาชน) 
ปีี 2560 – 2561 ผู้่้จััดืการฝ่่ายบัญชี บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน)
ปีี 2555 – 2559 รอิงผู้่้จััดืการฝ่่ายบัญชี บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื (มหาชน)

504,000 หุ้น / คิดืเปี็นร้อิยละ 0.024

ความสัมพันธ์ทางครอิบครัว 
ระหว่างกรรมการและ 
ผู้่้บริหาร

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบริษัท
อิ่นๆ 

ไม่มี

หัวข้อ รายละเอียด

การดืำารงตำาแหน่งเปี็น
กรรมการในบริษัทอิ่น

บริษัท เมือิงไทยลิสซิ�ง อิินชัวรันส์ โบรกเกอิร์ จัำากัดื

การฝ่ึกอิบรมที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2559
 หลักส่ตร ภาษีทั�งระบบจัากรายได้ื-รายจ่ัายขอิงกิจัการในช่วงสิ�นปีี / จัำานวนชั�วโมงอิบรม  6 ชั�วโมง
 หลักส่ตร เทคนิคการวางระบบบัญชีอิย่างไรให้สอิดืคล้อิงกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน / 

จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง
ปีี 2560
 หลักส่ตร บัญชีไดื้มาตรฐาน รายการทางภาษีถ่กต้อิง / จัำานวนชั�วโมงอิบรม  6.30 ชั�วโมง
 หลักส่ตร ข้อิควรระวังในการย่นงบการเงินปีี 2560 และการเตรียมความพร้อิมสำาหรับการ 

นำาส่งงบการเงินปีี 2561 / จัำานวนชั�วโมงอิบรม  6 ชั�วโมง
ปีี 2561
 หลักส่ตร การบัญชีเกี�ยวกับเคร่อิงมือิทางการเงินและการปี้อิงกันความเสี�ยง / 

จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง
 หลักส่ตร เจัาะปีระเดื็นเอิกสารรับ - จั่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุดื / 

จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง
ปีี 2562
 หลักส่ตร 5 Steps New TFRS 15 : ผู้ลกระทบทางบัญชี-ภาษี / จัำานวนชั�วโมงอิบรม 7 ชั�วโมง
 หลักส่ตร Accounting & Taxation Update ล่าสุดืเร่อิงที�นักบัญชีต้อิงร้่ / 

จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6 ชั�วโมง
ปีี 2563
 หลักส่ตร เจัาะลึกการวิเคราะห์งบการเงิน  / จัำานวนชั�วโมงอิบรม  6 ชั�วโมง
 หลักส่ตร สิทธิปีระโยชน์ทางภาษีและผู้ลกระทบทางบัญชี / จัำานวนชั�วโมงอิบรม 6.30 ชั�วโมง

รายงานประจ�าปี 2563
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ช่อิ - นามสกุล
อิายุ

นางสาว มลฑล อิ่อินแผู้น
47 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที�ไดื้รับการแต่งตั�ง

ปีริญญาตรี สาขาบริหารและการจััดืการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดืุสิต(กรุงเทพฯ)

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปีระวัติการดืำารงตำาแหน่ง
ในบริษัท

ปีี 2557 - ปีัจัจัุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื (มหาชน) 
ปีี 2554 - 2556 หัวหน้าส่วนบัญชี   บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื 
ปีี 2548 - 2553 หัวหน้าส่วนธุรการ  บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื 

หัวข้อ รายละเอียด

ความสัมพันธ์ทางครอิบครัว 
ระหว่างกรรมการและ 
ผู้่้บริหาร

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งในบริษัท
อิ่นๆ 

ไม่มี

การดืำารงตำาแหน่งเปี็น
กรรมการในบริษัทอิ่น

ไม่มี

การฝ่ึกอิบรมที�เกี�ยวข้อิง ปีี 2556
 หลักส่ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที� 50 **
 หลักส่ตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที� 26

ปีี 2561
 หลักส่ตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  รุ่นที� 43

ปีี  2562
 หลักส่ตร Annual Report and Integrated Reporting Concept  รุ่น 1

ปีี  2563
 หลักส่ตร  ASEAN CG Scorecard Coaching 2020 รุ่นที�  4

** ปีี 2556 : เข้ารับการอิบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�และความร้่พื�นฐานขอิงเลขานุการบริษัท  
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดืส่วนการถือิหุ้นในบริษัทฯ 
(จัำานวนหุ้น / ร้อิยละ)

297,500 หุ้น / คิดืเปี็นร้อิยละ  0.014
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หัวข้อ รายละเอียด

หน้าที�ความรับผู้ิดืชอิบ  จััดืทำาแผู้นการตรวจัสอิบ เสนอิต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบเพ่อิอินุมัติ
 สอิบทานและปีระเมินความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิผู้ลขอิงการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี�ยง การกำากับดื่แลการดืำาเนินงาน และความเพียงพอิขอิงมาตรการ
การจััดืการขอิงบริษัทฯ
 ปีระเมินความถ่กต้อิง ความน่าเช่อิถือิ ความเพียงพอิและความมีปีระสิทธิภาพขอิงการควบคุม

ภายในขอิงระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศ รวมถึงความปีลอิดืภัยขอิงระบบสารสนเทศ
 ตรวจัสอิบการดืำาเนินงานขอิงหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้เปี็นไปีตามนโยบาย แผู้นงาน 

ระเบียบ ข้อิบังคับขอิงบริษัทฯ รวมทั�งข้อิกำาหนดื กฎหมาย หรือิกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อิง
เพ่อิปีระเมินความมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผู้ลขอิงระบบการควบคุมภายใน
 รายงานผู้ลการตรวจัสอิบภายในต่อิคณะกรรมการตรวจัสอิบอิย่างสม�ำาเสมอิทุกไตรมาส  

รวมทั�งเสนอิแนวทางในการแก้ไขกระบวนการนั�นๆ ตลอิดืจันแนวทางการปีฏิบัติเพ่อิให้บริษัทฯ 
มีระบบควบคุมภายในที�เหมาะสม

ช่อิ - นามสกุล
อิายุ

นายเฉลิม  อิินหอิม
45 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปีระสบการณ์ทำางาน

ปีริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์

ปีี 2561 – ปีัจัจัุบัน ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายตรวจัสอิบ บริษัท เมือิงไทย แคปีปีิตอิล จัำากัดื(มหาชน) 
ปีี 2558 – 2561 ผู้่้ช่วยผู้่้จััดืการฝ่่ายตรวจัสอิบ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื(มหาชน) 
ปีี 2551 – 2558 หัวหน้าส่วนตรวจัสอิบ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื
ปีี 2545 – 2551 หัวหน้าหน่วยตรวจัสอิบ บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื
ปีี 2542 – 2545 พนักงานตรวจัสอิบ  บริษัท เมือิงไทย ลิสซิ�ง จัำากัดื

การฝ่ึกอิบรมที�เกี�ยวข้อิง  หลักส่ตรกฎหมายคุ้มครอิงข้อิม่ลส่วนบุคคล สำาหรับตรวจัสอิบภายใน (PDPA for Internal 
Audit) จััดืโดืยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การทุจัริตในอิงค์กรจัากการตรวจัสอิบภายใน พร้อิมแนวทางการควบคุมภายในเพ่อิปี้อิงกัน

การทุจัริต จััดืโดืยบริษัทฝ่ึกอิบรมและสัมมนาธรรมนิติ จัำากัดื
 การปี้อิงกันการทุจัริตในอิงค์กร จัำานวน 6 วัน จััดืโดืยสภาวิชาชีพบัญชี
 Anti-Corruption:The Practical Guide 26/2016 จััดืโดืยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การเขียนรายงานตรวจัสอิบ จััดืโดืยสภาวิชาชีพบัญชี
 บทบาทการกำากับดื่แลกิจัการหลังการเปีิดืเสรี AEC จััดืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภายใน

แห่งปีระเทศไทย
 หลักฐานการตรวจัสอิบกระดืาษทำาการ จััดืโดืยสมาคมผู้่้ตรวจัสอิบภายในแห่งปีระเทศไทย
 การปีระกันคุณภาพขอิงงานตรวจัสอิบภายในจััดืโดืยสภาวิชาชีพบัญชี

4. รายุละเอ่ยุดำเก่�ยุวักับัรายุการประเมินราคาทรัพิยุ์สิน
  ไม่มี     

รายงานประจ�าปี 2563
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เร่ยุน ท่านผ่้ถืือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจัสอิบขอิงบริษัทฯ ได้ืรับการแต่งตั�ง 
จัากคณะกรรมการบริษัท ปีระกอิบดื้วยกรรมการอิิสระจัำานวน 

3  ท่าน ซึ�งเป็ีนผู้่ท้รงคณุวุฒมิคีณุสมบตัติรงตามเกณฑ์ที�กำาหนดื
ในปีระกาศขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์  โดืยมี
รายนามดืังต่อิไปีนี�

 1. นางกอิงแก้ว เปีี ่ยมดื้วยธรรม ปีระธานคณะ 
กรรมการตรวจัสอิบ
 2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการตรวจัสอิบ
 3. นางนงนุช ดืาวาสุวรรณ กรรมการตรวจัสอิบ

 ในรอิบปีี 2563  คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีระชุม 
รวมทั�งสิ�น 4 ครั�ง เพื�อิปีฏิบัติหน้าที�ตามขอิบเขตรับผู้ิดืชอิบ 

ที�ระบุไว้ ในกฎบัตรขอิงคณะกรรมการตรวจัสอิบ กรรมการ
ตรวจัสอิบทุกคนไดื้เข้าร่วมปีระชุมครบทุกครั�ง ในจัำานวนนี� 
มีวาระการปีระชุมร่วมกับผู้่ ้สอิบบัญชีโดืยไม่มีฝ่่ายบริหาร 
ร่วมปีระชุมดื้วย 1 ครั�ง เพื�อิรับทราบถึงปีัญหาที�พบระหว่าง 
การตรวจัสอิบ และปีระเด็ืนที�ผู้่ส้อิบบญัชีเหน็ว่าเป็ีนสาระสำาคญั 

อัินเปี็นการส่งเสริมการกำากับดื่แลกิจัการที�ดีืและเพิ�มความ
โปีร่งใสขอิงรายงานทางการเงินให้กับบริษัทฯ และไดื้สรุปี
รายงานผู้ลการปีระชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส
ผู้ลการปีฏิบัติงานสรุปีสาระสำาคัญไดื้ดืังนี�

 1. การสอบัทานรายุงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานงบการเงิน 

รายไตรมาส และงบการเงินปีระจัำาปีี และงบการเงินรวม 

รายการที�อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์เพื�อิให้มั�นใจัว่า
รายงานทางการเงินขอิงบริษัทฯ จััดืทำาขึ�นถ่กต้อิงตามที�ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การจััดืทำางบการเงิน
ขอิงบริษัทฯ มีความถ่กต้อิงเชื�อิถือิไดื้มีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลที�
สำาคญัอิย่างเพียงพอิและทนัเวลาต่อิผู้่้ ใช้งบการเงินสอิดืคล้อิง
กับกฎหมายและปีระกาศต่างๆ ที�เกี�ยวข้อิง กฎเกณฑ์ขอิง
ตลาดืหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (ตลท.) และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
นอิกจัากนี� คณะกรรมการตรวจัสอิบได้ืหารือิกับผู้่ส้อิบบญัชีและ
ผู้่้บริหารถึงความพร้อิมขอิงบริษัทฯ เรื�อิงในการจััดืทำารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 
(IFRS 16) เรื�อิงสัญญาเช่า ซึ�งจัะมีผู้ลบังคับใช้ ในปีี 2563

 2. การสอบัทานระบับัควับัคุมภายุในและระบับั
ต่รวัจำสอบัภายุใน  
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาอินุมัติแผู้นการ 
ตรวจัปีระจัำาปีี 2563 ขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบภายในและติดืตาม
ผู้ลการดืำาเนนิงานเป็ีนปีระจัำาทกุไตรมาส โดืยพิจัารณาในปีระเด็ืน
ด้ืานความเสี�ยงที�สำาคญัพร้อิมให้คำาแนะนำา รวมข้อิคดิืเหน็ที�เป็ีน
ปีระโยชน์เพื�อิให้มั�นใจัว่ากระบวนการควบคุมภายใน สามารถ
ปี้อิงกันหรือิลดืความผู้ิดืพลาดืในการทำางาน รวมถึงพิจัารณา 
ความเหมาะสมและเพียงพอิขอิงทรัพยากรบุคคล  และความ
เปี็นอิิสระขอิงหน่วยงานตรวจัสอิบภายในและมีการปีระเมิน
ผู้ลงานการตรวจัสอิบผู้่บ้ริหารขอิงฝ่่ายตรวจัสอิบ คณะกรรมการ
ตรวจัสอิบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการ 
ตรวจัสอิบภายในขอิงบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอิ 
มีปีระสิทธิผู้ล และมีการพัฒนาอิย่างต่อิเน่อิง รวมทั�งฝ่่าย
ตรวจัสอิบภายในไดื้ปีฏิบัติหน้าที�อิย่างเปี็นอิิสระ โปีร่งใส และ
เที�ยงธรรม

 3. การสอบัทานการปฏิบััติ่ต่ามกฎหมายุ  
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานการปีฏิบัติงาน
ขอิงบรษิทัฯ และเห็นว่า บริษทัฯ มกีารปีฏิบตัติามพระราชบญัญตั ิ

หลกัทรัพย์และตลาดืหลกัทรัพย์ ข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลกัทรัพย์
แห่งปีระเทศไทย  และกฎหมายหรือิข้อิกำาหนดือิ่นที�เกี�ยวข้อิง
กับธุรกิจัขอิงบริษัทฯ รวมถึงนโยบายต่อิต้านการทุจัริตขอิง 
บริษัทฯ และการเปีลี�ยนแปีลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�มีผู้ลกระทบ
ต่อิการดืำาเนินธุรกิจัขอิงบริษัท

 4. การพิจิำารณารายุการท่�เก่�ยุวัโยุงกันหรือรายุการ
ท่�อาจำม่ควัามขััดำแยุ้งทางผลประโยุช่น์ 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้สอิบทานการทำารายการ 
เกี�ยวโยงหรือิรายการที�อิาจัมีความขัดืแย้งทางผู้ลปีระโยชน์
ขอิงบริษัทฯ โดืยยึดืหลักความยุติธรรม ความสมเหตุสมผู้ล 
ความโปีร่งใส และคำานงึถึงผู้ลปีระโยชน์ขอิงผู้่ม้ส่ีวนได้ืส่วนเสยี
ขอิงทุกฝ่่ายและมีการเปีิดืเผู้ยข้อิม่ลอิย่างเพียงพอิ ซึ�งบริษัทฯ
ได้ืถือิปีฏบิตัติามข้อิกำาหนดืขอิงตลาดืหลกัทรัพย์แห่งปีระเทศไทย
และสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์
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 5. การพิิจำารณาคัดำเลอืกเสนอแต่่งตั่�งผ้่สอบับััญช่่
และค่าต่อบัแทนผ้่สอบับััญช่่ 
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ พิจัารณาคัดืเลือิก 
ผู้่้สอิบบัญชีและค่าตอิบแทน ปีระจัำาปีี 2563 เพื�อิเสนอิต่อิ
คณะกรรมการบริษัท โดืยพิจัารณาถึงผู้ลการปีฏิบัติงานความ
เปี็นอิิสระ ความสามารถ ปีระสบการณ์และความเหมาะสม 

ขอิงค่าตอิบแทนขอิงผู้่ ้สอิบบัญชีในรอิบปีีที�ผู้่านมา ทั�งนี� 
ตามแนวปีฏิบัติสำาหรับบริษัทจัดืทะเบียนขอิงสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดืหลักทรัพย์ ให้
หมุนเวียนผู้่้สอิบบัญชีที�ลงลายมือิชื�อิเมื�อิปีฏิบัติหน้าที�มาแล้ว 
7 รอิบปีีบัญชี จัะต้อิงมีการเว้นวรรค 5 รอิบปีีบัญชี ซึ�งเริ�มมี
ผู้ลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2563 เพื�อิดืำารงความเปี็น
อิิสระขอิงผู้่้ตรวจัสอิบจัากภายนอิกตามแนวปีฏิบัติที�ดีืที�สุดื 
(Best Practice) คณะกรรมการตรวจัสอิบจังึได้ืคดัืเลอืิกผู้่ส้อิบ
บัญชีจัากบริษัทฯ เคพีเอ็ิมจีั ภ่มิไชย สอิบบัญชี  จัำากัดื  เปี็น
ผู้่้สอิบบัญชีขอิงบริษัท และบริษัทย่อิย ปีระจัำาปีี 2563 โดืยมี
รายชื�อิผู้่้สอิบบัญชีดืังนี� 

 1. นายชาญชัย สกุลเกิดืสิน  

 ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต เลขทะเบียน 6827 และ/
หรือิ
 2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  

 ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต เลขทะเบียน 9728 และ/
หรือิ
 3. นางสาวสุรีรัตน์ ทอิงอิรุณแสง  

 ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต เลขทะเบียน 4409 และ/
หรือิ  
 4. นางสาวอิรวรรณ ชุณหกิจัไพศาล  

 ผู้่้สอิบบัญชีรับอินุญาต เลขทะเบียน 6105  

 6. การพิิจำารณาทบัทวันกฎบััต่รคณะกรรมการ
ต่รวัจำสอบั  
 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้พิจัารณาทบทวนกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจัสอิบ เพื�อิให้มั�นใจัว่า การดืำาเนินงานขอิง
คณะกรรมการตรวจัสอิบมีปีระสิทธิภาพและเปี็นปีัจัจัุบัน
 

 คณะกรรมการตรวจัสอิบไดื้ปีฏิบัติหน้าที�ดื้วยความ
รอิบคอิบ เปี็นอิิสระ โดืยไดื้รับความร่วมมือิดื้วยดืีจัากผู้่้บริหาร
ขอิงบริษัทฯ  เพ่อิให้เกิดืปีระโยชน์ส่งสุดืต่อิบริษัทฯ และเปี็น
ธรรมต่อิผู่้้ถือิหุ้น ผู้่้มีส่วนไดื้เสีย ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจั
สอิบไดื้มีการปีระเมินผู้ลการปีฏิบัติหน้าที�ขอิงตนเอิงปีระจัำาปีี 
2563 เพ่อิให้ความมั�นใจัว่า การปีฏิบตัหิน้าที�ขอิงคณะกรรมการ 
ตรวจัสอิบมีปีระสิทธิผู้ล และบรรลุวัตถุปีระสงค์ที�ไดื้รับ 

มอิบหมาย

      

       

(นางกอิงแก้ว เปีี่ยมดื้วยธรรม)
ปีระธานกรรมการตรวจัสอิบ

รายงานประจ�าปี 2563
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